
Auto konkurentas

prieš tik 22 respublikonai.
Kai kuris demokratai buvo 

re'kalavę, kad prieš McCarthy 
būtų vedama byla tol au. Ta-

buto pai 
tįsmž
Daugelis Afoerikoe protestantų 
dvasininkų prisidėjo taip pat 
prie maldų.- :

Argentinoje diktatoriaus Pe
rono policija suėmė aštuntą ku
nigą, kaltinamą įžeidus prezi
dentą. Buvo suimtas, bet pas
kui vėl paleistas žinomas advo
katas Dr. Raul Eduardo . Tor- 
res Blas, kuris neseniai įsteigė 
respublikonų partiją, artimą 
savo programa kitų kraštų 
krikščionim demokratam. Pe
ronas pajuto čia konkurenci-

Comic MąĮ 
of America- 
Murphy pasi 
šio vasario < 
leidžiami j ri

laisvinti” Formozą. Maskva 
prieš sutartį pasisakė taip pat, 

kad Formozos, „
“išlaisvinimas” tai Kinijos rei
kalas, bet nutylėdama, ar Ru
sija Kinijos komunistus prieš 
Formozą parems, , . '

KOKIŲ ESAMA SKALBIMŲ
Prancūzijoje'tškflo skanda

las, kaip iš krašto gynimo ta
rybos sląpčiausi dokumentai 
dingdavo ir nueidavo j komu
nistų rankas w toliau j Maskvą. 
Skandalą susekė polici josto- 
spektorius Jean Didės. Jis buvo 
atleistas iš pareigų neva už tai, 
kad nesilaikė drausmės— jam 
duoto įsakymo nesikfiti į tą 
reikalą.

Dabar laikraštyje “Figaro” 
jis taip pasiskelbė: “Buvęs vy
riausias Paryžiaus miesto; po-

LsmdondpeKttaUi sluoksniai 
teigia, kąd šiemet vis dėlto b 
vyks keturių konferenri ja. 
Vakarai nedaug ką gali Sovie
tam pasiūlyti. Nuolaidos tegali 
būti tik nusiginklavimo srityje. 
Del Vokietijos laisvų rinkimų 
—jokių nuolaidų . Norėdama' 
palaikyti atsileidusias nuotai
kas, Londono vyriausybė krei
pėsi į Amerikos ir komunisti
nės Kinijos vyriausybes, kad 
neprilestų prie ginkluoto susi
rėmimo tarp kom. ir nacionali
nės Kinijos.

ARV£L DELS? < :
• Praneūzijor; parlamento užs. 

reikalų komisija pareikalavo, 
kad vienai savaitei būtų atidė
tas Paryžiaus sutarties svars
tymas parlamente.

Eisenhoweris pademonstravo 
prieš McCarthy

arine Association 
valdytojas C. F. 
Jbė, kad nuo sau- 
kotnikai” bus iš- 
ką tikš varūs.

— Tornado Alabamoj ir Ge- 
orgijoje gruodžio 5 sugriovė 
ar apgriovė daug namų ir 49* vo pranešta, jog Ffeldas jokių 
žmonės buvo sužeisti. 4 pareiškimų spaudai neduos ir

Senatas priėmė Watkinso 
komisijos rezoliuciją — pa
smerkimą McCarthy. Jis buvo 
smerkiamas « už du dalykus: 

"kad senato komirijai 1951 nr-

Gaudo nuodytojus
Amerikos iniciatyva šiom 

dienom buvo gaudomi opiumo 
ir kitų narkotikų spekuliantai 
tiek Amerikoje, tiek artimu©-, 
siuose .rytuose Turkijoje, 
Libanone, Syrijoje. Tai akcijai 
vadovavo Amerikos biuro 
prieš narkotikus vedėjas S'ra- 
gusa. Jis, persirengęs Amerikos 
lakūno uniforma, pasisiūlė lėk
tuvu tos draudžiamosios pre
kės nugabenti į Ameriką. į jo 
rankas tokiu būdu pateko 550 
svarų opiurrio. Panašiai buvo 
suimta daug opiumo, hašišo, 
morfijaus kituose kraštuose.

I Ameriką tie narkotikai ga
benami daugiausiai per Turki
ją, paskui pro Marseille, Nea
polį, Genua, Palermo.

Jau pirmas raundas spaudai 
nepasisekė. Kai atvyko iš Ame
rikos Fieldo žmona ir sesuo, 
aerodrome jos suvaidino, kad 
skrenda toliau lėktuvu į Vie
ną, ir paskui nežymiai, nepa
stebėtos dingo iš aerodromo į 
miestą. To neturėjo būti antra
me raunde, kai atvyko iš Len
kijos pats Fieldas.

Buvo žinia, kurią valandą

lėktuvas nusileis Ziuricho aero
drome. Korespondentai laiku 
jau buvo ten. Bet policija už
tvėrė visą aerodromą ir nepri
leido jokių korespondentų. Te
buvo laisvas tik pagrindinis iš
ėjimas ir restoranas. Iš ten ko
respondentai matė, kaip Rei
dai nuo lėktuvo buvo nuvesti į 
privatų aerodromo biurą. Bet 

.iš ten jie nepasirodė ir nepasi
rodė. Besinervinant korespon
dentam, kurių keletas iš tolo 
buvo paruošę telefoto apara
tus, staiga privažiavo raudona 
mašina, Amerikos generalinio 
konsulato mašina, ir į ją buvo 
susodinti viri trys Fieldai. Ma
šina pro atsarginius vartus iš
dūmė iš aerodromo. Jie matė 
kad jau kelios mašinos ją ve
jas. Raudonoji lėkė visu tem

pu,, staiga stovinėjo, staigiai

nenori susitikti su spaudos 
žmonėm. Korespondento tuo 
nenubaidyri.» Na, ir prasidėjo 
rungtynės — iš vienos pusės, 
tie, kurie organizavo Fieldų 
perskridimą, stengėsi išlaikyti 
juos paslapty; o koresponden
tai stengėsi ją atskleisti.

Buvo sensacija visam pasau
liui, kad) broliai Fieldai, ame
rikiečiai, iškalėję bolševikų 
kalėjimuose po penkeris metus 
buvo paleisti j laisvę. Herma
nas paleistas iš Lenkijos kalė
jimo, Noel su žmona iš Veng
rijos.

Hermanas iš Varšuvos turė
jo būti atgabentas j Šveicariją, 
kur jo nuvyko pasitikti iš A- 
merlkos jo žmona ir sesuo. Pa
matyti tokį žmogų, jį nufoto
grafuoti, gauti iš jo pirmie
siem pas kalbėjimą apie jo per
gyvenimus kalėjimuose, tardy
muose — tai didelė sensacija 
laikraščiui. Dėl jos suskrido į 
Ziurichą armija korespondentų 
iš visų didžiųjų pasaulio spau
dos agentūrų Tai kas, kad bu-

sukinosi, landžiojo šoninėm 
gatvelėm, iki nusikratė sekė
jais. Į

Korespondentai liko be nie- 
ko. Tačiau užsispyrimo nepra- .F, 
rado. Jie išuostinėjo vius Vieš
bučius, nes iš policijos, iš Ame
rikos konsulato į visus paklau- e 
sūnus gaudavo atsakymus e; 
“sorry”. Tik po poros dienų < 
Fieldo sesuo užėjo į vieną a- j 
gentūrą ir pareiškė: “Esam j 
laimingi, kad vėl esam drauge. A 
Atsiprašom, kad tuo tarpu ne- 7 
galim spaudos priimt.” ...

Kai ji išėjo, paskui jau ne- | 
dėjo reporterio auto. Matė, 
kaip ji sustojo prie vienos vi
los. Taip, čia jos senas pažįs- 
tarnas, kuris jau anksčiau ko- 

resppndentų buvo iškamanti- 
nėtas... Kai ji po trijų valandų 
išvyko su tuo pažįstamu, sekė 
paskui jau kitas reporteris. Ji 
sustojo prie telefono būdelės, -f| 
telefonavo, paskui nuvyko | /J 
lestoraną ir ramiausiai vaka
rieniavo. Paskui sėdo į tram
vajų ir važiavo namo. Ji savo 
širdyje, tur būt, juokėsi, kad 
tame pat tramvajuje važiavo 
ir jauna moteris, reporterė, 
kuri turėjo pagaliau išaiškinti 
paslaptį, kur Fieldai sustoję.

Išaiškino viešbutį; išaiškino, 
kad jie ten buvo apsistoję visai 
kita — Honegger — pavarde, 
Bet kai suplaukė koresponden- | 
tų “armija”, jau buvo per vė- I 
lu... Kai Fieldo sesuo skambino j 
telefonu, Fieldai jau pakavori j 
ir skubiai iš viešbučio dingo.

Kitą dieną tik Fieldo seaeiį 
“palydėjo” iki geležinkelio sto- >| 
ties. Bet ir ten ji apgavo. Ji f 
sėdo į autobusą, kuris važtab* I 

į aerodromą, ir kai jog '*per» | 
•ekiotojai” žinojo jau, kad pa- 1 
togiauria tas, ją nufotografuoti ■ 
prie MIMuvo, ir tai nuvyta^ ji J

davė žinių apie savo p niginę atsisakė, 
padėtį; kad dabar, pažemino 
senatą, vadindamas Watklnso 
komisiją netiesioginiais komu
nistų talkininkais. Kaltinimas 
dėl gen. Zwickerio įžeidimo bu
vo nebekeltas.. Balsavo iš viso

Anglija kombinuoja
Komunistinės Kimšos radijo 

puolė dabar ir Britaniją dėl 
ketvirtadienį pasirašytos su- 
tairties tarp Amerikos ir nac. 
Kinijos, nes Britai viešai pasi
sakė, kad tokiai sutarčiai pri
taria. Sutartis britų akyse su
stiprinanti padėtį ir taiką. To
liau brituose auga mintis nacio
nalinę Kiniją paversti Formo- 
zos atskira valstybe. Tada na
cionalinės Kirpjos atstovas 
dingtų iš JT. Į tuščią vietą L -i- 
tai lengviau galėtų įkišti komu
nistinę Kiniją. Bet vis tai da
roma būtų taikiom priemonėm.

SABOTAŽAS LAIVE
Anglijos admiralitetas 

kelbe, kad povandeniniam lai
ve “Artemis” susektas sabota
žas — mašinose buvo įdėta 
rankinė granata.

Amerika įteikė skundą prieš kom. Kiniją
Eres. EteeaiM>weris. spaudos je Amerika pas’žada ginti For- 

konferenc joje gruodžio 2; vėl nioz^ nuo komunistų užpaol- 
grįžo prie Kinijoje, nuteistų 13 mo, smarkiai kritikavo kom. 
amerikiečių Prezidentas pa- Kinijos radijas, grasindamas, 
reiškė, kad Amerika nesiduos kad Amerika nesukliudys “iš? 
komunistų provokuojama į ka
rą,** bet ir ktomunistam nepa- 
taikaus. Kalinamų amėrikieč ų pažymėdama, 
klausimą turi svarstyti Jungti 
Tautos. Esą jei jos norėtų nu
sikratyti rankas nuo to reika
lo, tai jos pasirodytų savęs 
nevertos.

Skundą prieš Kiniją dėl 13 
kalinamų amerikiečių Ameri
kos atstovas įteikė JT gruo
džio 5. Skunde kaltina Kiniją, 
kad ji sulaužė paliaubų sutar
tis, negrąžindama belaisvių ir 
laikydama kalėjime.

KOMUNISTAM NEPATIKO
Amerikos ir 'nacionalinės Ki

nijos pasirašytą sutartį, kurio-

MASKVOS ŠUO SU DVIEM 
GALVOM

Maskvos radijas pranešė, 
kad sovietų gydytojas Demino- 
vas priaugino prie šuns kaklo 
antrą šuns galvą, šuo gali da
bar pieną lakti iš dviejų puo
dų. Galėsią daryti panašius 
mėginimus ir su žmonėm. (Gal 
suaugtos į vieną kūną Majenko- 
vo ir Chruščiovo galvas?)

i ebuvo perduoti 
B ūikoje, o taip pat 
P ko gyventojam.
ri ivaitę popiežiaus 
| i tik cflątotiniu bū-

kata mfcfo šskfoadienio vQ šv. Pe&ūi 
truputį) pagerėjo. Popiežius gp- miesto ir 
Įėjo kelis šaukštui sriubos pu- Per vii 
valgyti irJŠ savo patalo tarti j^a^ pal 
palaiminimo žodSus per gar- du, nes jM jfegalėj^ iddto val

gyti. Laktai tai nusilpo ketvir
tadienį. Bet ai nebuvo širdies 
smūgis. Gydytojai paneigė ,ž>- 
njas, kad -popiežius serga vė
žiu. Jie tikisi, kad vitaminais 
ir kepenų eąstraktu pasiseks 
atstatyti popiežiaus jėgas.

Amerikoje ir visame pasauly

DABKNINKO sekantis* nu
meris išeis lapkričio 14, aatra- 
dfcaį, ir tas itaimtinėtas drau
ge su SPECIALIU PRIEDU, 
24 parrhpfią, gausiai ftstrao- 
ta ir spalvota'Priedas skirtas 
Marijos šveutiesieins metams 
priminti. ,

Svarbiausia . 
per savaitę

* Popiežiais Pijaus XII la- 
bai paMog^Ki sveikata buvo

(pigiausi* viso pa-,

* Amerikos gyvenime svar
biausias įvykis — šen. Mc- 
fcarthy pasmerkimas senate.

Šaltajam kare labiausiai mi
nėtini trys įvykiai:

* Amerikos ir nac. Kinijos
apsigynimo sutartis gruodžio 
2 7

* Amerikos skundas JT 
prieš Kiniją dėl paliaubų su
tarties laužyno ir 13 kalinamų 
amerikiečių gruodžio 5;

* Maskva konferencija, ku
rioje satelitai sutarė “Rytų 
Nato.”

Bendra kryptis: Iniciatyvą 
tuo tarpu, turi Vakarai; jie 
stiprina savo tarpe vienybę ir 
jėgas; saugojas! ginkluoto kon
flikto ir steng* am eiti prie de
rybų su Maskva; Vakarų poli
tikos linijai vis daugiau įtakos 
laimi Anglija.

VANDENS NEPRITRUKS

Ateinančiais metais bus ati
darytas New Ycrko vandens 
rezervuaras, kuris pradėtas 
statyti 1947. Rezervuaras už
ims 6400 akrus ; ilgio 18 n^lių 
New Yorkui galės duoti van
dens kasdien 335 mfl. galonų. 
Kaštuos 130 mfl. dol.

Prez. Eisenhonrerls 
ptavėEtao

šen. Watktosą, kad jis atliko 
“puikų darbą.”

St. Alsop rašo, kad McCar
thy šalininkai gali organizuoti 
trečią partiją. * Panašiai 1948 

mokratai ir 22 respublikonai; perskilo demokratai, ir atsira- 
, do dar komunistų-progresyvių 

partija. Už McCarthy stojo se
natoriai iš vidurinių ar tolimų
jų vakarų

PraaeHtaljoje parodoj tavo 
apdovanotas aukso medaliu vo
kiečių inžinierius H. Lemmer- 
zahl už helikopterio, malūn
sparnio, naują tipą, kuris rin
koje kaštuos tik .4000 DM 
(1000 dol.). Aparatas turi ne
prasto Vokietijoj^ automobilio 
“volkswageno” motorą 30 PS; 
pakilęs galės skrieti greičiu 160 
kl. per valandą ir tartai kilo- v.Tdjds inspektorius, kuria dėl 
metrų suvartos tik 6-8 fitrus “Munokslo susekimo buvo itane»> 
benzino. Jis tas fonkurendja m iš tarnybos, ieško atitinka- - 
automobiliui. Jam pakilti ir . ta<fc tarnybos. Pasiteirauti ven- 
nusileisti užtenka aerodromo kitę vidaus reikalų ministerijo- 
20 kr. meta). Skrenda beveik je, o MpMtfs tiesiai į Jean 
te gvta. . « ' tHder telefonu tokiu Ir tokiu.

NACIONALINĖJE KINIJOJE 
MANOMA,

kad komunistai gali mėg’hti 
pulti nacionalistų laikomas- 
prie Kinijos pakraščių salas, 
nerėdanti išmėginti; kaip laiky
sis Amerika. Tuo tarpu tarp 
komunistų ir nacionalistų eina 
lengvas artilerijos apsišaudy
mas. ,

LAISVE PO 18 METŲ

Stockhobne, Švedijoje, iš
laipintas iš lėktuvo pasirodė 
graikas Georgįpdis, kuris pasi
sakė išbuvęs Sovietų darbo ver
gų stovyklose 18 .metų ir da
bar paliegęs ir sulaukęs66 me
tų buvo paleistas. Jis Graikijos 
pilietis, bet su šeima persikėlė 
į Rusiją. 1909. Jis buvo suim
tas 1936, nes priešinosi kolcho
zam. Buvo nusiųstas į Krasno- 
darą trejiem metam. Paskui 
1939 jis su žmona ir trim vai
kais buvo nusiųstas į Vorku
tą. Ten mirė žmona, o vaikus 
išsiuntė į Graikiją. Dabar ir jis 
nori pakliūti tenai bent mirti.

MASKVOJE NUTARĖ
Maskvos ir jos satelitų kon

ferencija Europos saugumo 
reikalam posėdžiavo 4 dienas. 
Nutarė sudaryti “rytų Nato”, 
t. y. bendrą karinę vadovybę 
Rusijos ir jos satelitų kariuo
menėm, jei Paryžiaus sutartis 
bus patvirtinta.

— Egipte 7 nuteisti mirti už 
sąmokslą prieš m n. p rmtoin-

—. Vokietijos kancleris Ade- 
naueris paskelbė, kad užsienio 
ministerio pare'gas j s perduos 
kitam asmeniui, kai tik bus 
patvirtinta Paryžiaus sutartis. 
Ministeriu numatomas H. 
Brentano, dabar CDU frakcijos 
pirmn'nkas.

— Gen. de Gaulles palakė 
kalbą, vieną iš švelniausių. 
Pritarė Paryžiaus sutarčiai. 
Ragino Prancūziją imtis ini
ciatyvos, kad įvyktų keturių 
kpnferencja, kuri surastų su
gyvenimo būdusTsū*Maskva.

— Berlyne rinkimus sekma
dienį laimėjo socialdemokratai, 
kaip ir buvo laukiama. Jiems 
teko 45—48% balsų.



SPAUDA

Sutampa

išleido

THE

KLAUSNER’S JEVELERS
- 4 JM. 1908. “MCtoų 46-ji metaf ’

atidaryk sąskaitą, 
mclJėsi kas savaitę

nustebntas 
refigOKT* 
gijos sei ;Jį 
nebėrai Vk

17 akmeaą 
LAIKRODŽIAI 

nuo $1.190

Vietiniai sportininkai gyvai 
reiškiasi savo veikla. Apylinkė-

3. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad St, Harford A Conn.

skaitytojams to skelbti negali
ma. Maskvos linija neleidžia.

Bolševikai irgi taip daro r ką 
juodina ir šmeižia, tai jau iš 
peties — sutanda net bobučių 
ir diedukų metrikas; o ką pa
siima iš vadinamoji “kapitalis
tinio pasaulio,“ tai tyli, lyg 
kie memiai, arba paskelbia: tai 
ir tai mes išradofrie... Rado ir 
A. Bimbą jam tinkančią žinią, 
bet ‘^nepastebėjo“ 'kokiame 
laikraštyje tai skaitė. _ >

P. S.—Stankūno vardas ne 
•Jonaš ,o Juozais. “Laisvė?* pa
kartojo ir “Darbininko” korek
tūros klaidą.

Kindermann Koenigst.ine į- 
steigė /seminariją, kori ' 
specialiai ruoštą kunigas kata
likam, esaatiem diasporoje ir 

rytuose.
Daugumas seminaristų k.i? 

iš pabėgėt ų še rnų.
Šitie kunigai turėtų būti 

tuojau permesti j rytus, jei pa
bėgėliai galėtų ten grįžti. Ji: 
turėtų būti paruošti ir misijom 
rytuose, jei kada nukristų ge
ležinė uždanga. Jie dėl to mo
komi slavų kalbų, supažindina
mi su rytų liturgija.

Prie seminarijos yra institu
tas, kuris specialiai rūpinasi 
pabėgėliais; juos savo patalpo
se teikia į suvažiavimus; jiem 
leidžia brošiūras.

paminėta 
šventė, 

Stefrno-

riais. Olandų ir belgų jaunimas' 
greitai ats liepė; vokiečiai lau
kė, ką pasisakys dėl to valsty
bės ir bažnyčios organai. Per
nai tokių
savanorių statytojų atvyko į 

Vokietiją 600, šiemet pus
trečio tūkstančio.

Jie dirba grupėm po 50. 
Kiekviena grupė turi savo ka
pelioną. Rytą pradeda mišiom 

’ir vakare baigia bendra mal
da. Jie gyvena barakuose, o 

'maitinasi pas tuos, kuriem jie 
namus stato.

Ordinas apmoka jų trans
portą, jų išlaikymą, gydymosi 
išlaidas. Pereitais metais tai 
sudarė 20,000 DM. Ordinas taip 
pat duoda paskolą arba ir pa
šalpą tiem, kurie butus stato
si. O kadangi tokiem naujaku
riam nereikia mokėti už “or
dino“ dirbamą darbą, tai pe
reitais metais jiem buvo sutau
pyti apie 80,000 DM.

Kiekvienas vienuolynas turi 
virsti tikėjimo ir kultūros cen
tru apylinkei moderniom prie
monėm. Prie vienuolynų orga
nizuojamos prieglaudos pabė
gėliam iš sovietinės pusės. Pa
tys vienuoliai turi mokėti vo- 
k'škai ir rusiškai. Toliau—prie 
vienuolynų turi būti dideli ga
ražai sustoti turistam - maldi
ninkam. Vienuolynai taisosi di
delius autobusus, kuriuose, tel
pa koplyčia ir mokykla 60 as
menų ir taip pat kambarys 
dviem kun;gam. Penkiolika to
kių “koplyčių“ jau pakeliui. Jie 

.keliaus, mokys, suteiks sakra
mentus. a '

Šios akcijos centras yra Bad

SAVIMCS BANK
AVR.

Pereitais metais jis organi
zavo “statybos ordiną“, kvies
damas jaunimą į ji dėtis ii* vyk
ti į statybos darbus savano

ri tokios misijos turi ne tik 
grąžinti gyvėnimui tikėjimą, 
pavestą* gerais darbais; jis turi 
ugdyti jaunimo socialinę dva-

Vjesaoly aai taip "paskirst y ii, 
kJad

jfe batų lyg tvirtovės UTgal 
geLžjičs uždangas sS • i, 
iš už kurios traujasi komu

nizmas ir bed euybė. patys šie 
vienuolynai kuriami vadinamo
je diasporoje, t.y. vietose, kur 
katalikai yra mažumoje, ma
žiau nei 33% tarp protestantų.

Iniciatyva šiom misijom išė
jo ne iš Vokietijos, bet iš Bel
gijos ir Olandijos, nors - jose 
pačiose # nutolimas nuo Dievo 
didelis. Tėvas Werentrled van 
Straatan tuoj po karo pagar
sėjo kaip “lašinių tėvas’, nes 
1948 pabėgėliam organizavo 
lašinių rinkliavas. Dabar jis 
pradėjo akciją už butų staty-

Jos kuriamos pačiame Euro
pos centre, Vokietijoje. Pi ’ma 
atsirado šiais metais Bebroje, 
Hessene, prie svarbaus susi- 
siskimo su rytų yokietija 
mazgo. Tai kapucinų vienuoly
nas. Bet jis n: vokiečių. Jis 
atkeltas iš Bejgįjos. Jo vienuo
liai — belgai, ir juos pinigais

JUVELIRA1 — 
KALĖDŲ DOVANOS

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW 

Latest Quarterly Interest - Dlvidehd’ 
Per Year " 

'Plūs Extra 14% Per Year 
On Regular Savings Account* 

' oo suras Irom $25. to $10,0001

» Pietų Amerikos lietuv.ai ko
munistai, soc.aldemokratai ir 
vadinami “grininiai demokra
tai“ vis dar randa bendrą ke
lią. Antai, “Laikas”, Argent.- 
noj leidžiamas lietuvių laikraš
tis, 119 nr., rašo, kad *mūsų 
vadinami socialistai ir socialde
mokratai nekartą jau sudari
nėjo bendrus frontus su Mask
vos patriotais.” Nurodo tam ir 
naują pavyzdį pastebėdamas, 
kad komunist. ‘Darbas” kvietė 

• “į bendrą frontą šios kolonijos 
draugus socialistus bei grini- 
nius demokratus, tiesa, tik vie
nos rankos pirštais suskaito
mus. Greit paaiškėjo, kad šis 

.kvietimas rado ir atgarsių; tas 
pats raudonlapis (—laikraštis 
“Darbas”, 7 nr.) paskelbė, kad 
M. Krasinskas — grin nikų, 
arba kaip jis save vadina, pa
žangiųjų demokratų pirminin
kas — jau dalyvauja komunis-

W nuiTia- _____
r «»* €**• bus pa- fetaipaL Su jūs buvo 6000 iminėta u*»-
įįį ir ų ve. tonfeu.. bet atvyto maždaug
to. buvo nuogto. įŠjjąiu, jų . ustokys tik puse. Jų dabar beliko informacijas ir prospek-
■om dėl Belgijos Burgės vyąfcyp ją, ąn- 2335. M rtis jų skaičių, mažina, tus per: .
ną r. Ii- trą Olandijpą. Airijos kanfipo- Už tat tuojau po karo prelatas 
daugiau ; įa^ yrimasIspanijos kandi-

jsnkyntai Rotas primas pasiladėjc globoti 
tai šios di enos nauda . Ras man kitus du vienuolynus, •vadinas, 
šiandien naudinga, t^sr gera. »***»«"»« r
Taip ga&pdąnK.* jie ramia są
žine varo prekybą ir spekulia-.
riją su bo&ev&aįs. Kol bo’še- 
vikai ę:grėbla jų ož. gerklės, 
tol jie mano, kad padaryti su 
bclševiką's bitai esanti didžiau
sia gyvenime išmintis.

Dėlto Europoje taip ir. patai
kaujama bolševikam. kad ten 
nyksta ir religija ir ja paremta

moralė.
Bet ateina iš Europos ir ki

tokių žinių. Atsiranda žmonių, 
kurie anoje Dievą prarandan
čioje Europoje ima kurti Die
vo tvirtoves. Tokias modernią? 
tvirtoves, kurios skleistų Die
vo šviesą aplinkui ne tik žo
džiais, Jbęt svarbiausia gerais 
krikščioniškais darbais.

emigravusiems į užjūrius ma- 
terialiąiįprl sįdėti pašę ^>acken- 
bergd* kapų papuiišhno.

N'eustadt - Holstein. Per vė
lines visi lietuvių kapai, kurių 
yra apie 20, buvo papuošti lie
tuviškomis 'vėliavėlėmis, žva
kutėmis ir vainikais.

- Paaiškėjo taip pat, kad tas 
pats M. Krasinskas yra ‘Argen
tinos Lietuvių Balso” ir “Ke
leivio” bendradarbis.

tiktai žmonės, 
bet ir nelietuviška jų propa
ganda. “Laiko” 127 nr. yra 
Urugvajaus Lietuv.ų Bendruo
menės valdybos visiems Pietų 
Amerikos lietuviams įspėjimas, 
kuriame pranešama, kad ko
munistinis “Darbas” ir K. Nor
kaus “Argentinos Lietuvių 
Balsas” piršo ar tpbeperša lie
tuviams sovietinius’pasus.”

Bendra yra ir tai. kad jie 
"puolasi šmeižti jiems nepatin
kamus asmenis. Urugvajaus 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba paskelbė, kaip tik protestą 
prieš “Argentinos Lietuvių 
.Balsą“, kuris dabar apšmeižė 
K. Čibirą-Verax, žinomą Pietų 
Amerikoj: savo straipsniais ir 
gausiom knygom, kuriuose de- 
.maskuoja bolševizmo barbary
bes Lietuvoje. Būdinga, kad 
tokie šmeižtai ir puolimai pasi
rodo kaip tik tada, kai K. Či
biras išleidžia kurią naują kny
gą apie Sovietų okupacijos 
žiaurumus. “Argentinos Lietu
vių Balsas” nesiima kritikuoti 
tų K. Čibiro straipsny ar kny
gų. bet puola pr.tj autorių. Va, 
ir dabar paskelbė, kad K. Či
biras “Urugvajuje daugiausia 
pridirbo boševikų” (s'cl). To
kių melų grobias! prieš k tas, 
kai reikia lietuvių patriotų a- 
kis nukreipti nuo savęs.

Visus tuos lietuviško- darbo 
... kenkėjus suveda krūvon p r- 

m’ausia savinauda, kurios jie 
siekia bet kuriom priemonėm. 
/‘Laikas” pamini tokį šači- 
kauską, kuris reiškiasi komu
nistiniam: “Darbe”. Tai aferis
tas ,kuris dėjosi daktaru, dėjo
si m'nisteriu, dėjosi kataliku, 
tego nuo teismo ir virte komu
nistinio laikraščio .bendradar- 

! bfu. Gerai ž nomas visiems Ir 
K. Starkaus kelias: tai nezabž- 
ninkų rėmėjas JAV (Lawren-

ti.li.uia 

priisisy-

JįįiMytas, 
—,__ rsiytvViso
mis kalboniis B kart.

Geriausia dovana artimiesiems, 
nes ja rašys visa gyvenimą. Vien lie- 
tuvi^Md - anglišku raidynu virš 300

kais, paskui gyvenęs nepriklau
somoje Lietuvoje ir iš jos bė
gęs nuo teismo už kriminalinius 
nusikaltimus, vėliau Pistų A- 
merikoje paleckinės vyriausy
bės garbintojas ir bolševikų 
atstovybės durų varstytojas, 
sovietinių pasų lietuviam siūly
tojas, paskui... tautininkų at
stovo Vlike bendradarbis ir 
kurstytojas kovai prieš.;. Vati
kaną. Tokie žmonės gali būti 
viskuo.

Gerai, kad Urugvajaus Lie
tuvių Bendruomenės valdyba į- 
spėje Pietų Amerikos lietu
vius. B:t j tai turėtų atkreipti 
dėmesio ir. atitinkamos lietu
viškosios srovės, kurių vardu 
tie -žmonės dabar dangstosi, 
bet kurios nenori viename ve
žime sėdėti su komunistais; 
tos srovės turėtų susirasti tin- 
kamesnius žmones lietuviškam 
darbui.

Hamburgas. Spalio pirmomis 
dienomis čia larfkėsi Baifo pir
mininkas kan. J. Končius, ku
rį sutiko stropiai pasiruošę ir 
pasipuošė, padėkojo už Ameri
kos lietuvių paramą ir prašė 
toliau jų neužmiršti, padėti 
sunkiai sergantiems ligoniams 
bei aprūpiati lietuviška knyga, 
kuri čia yra gana reta vieš
nia. >

MASKVOS LINIJA IR ČIA
Komunistinė “Laifivė” 230 

nr. rašo A. Bmbos žodžiais: 
“Viename laikraštyje skaičiau Lapkričio 27 d 
Jono Stankūno straipsneli. Jis Lietuvos kariuomenės 
prašyte prašo pasigailėti lie
tuviškų chorų, dainininkų ir 
muzikų. Jų talentas tiesiog 
kryžlavoįamas apdužus:ais, ap
leistais ir sukliurusiais pia
nais... Jo rauda ir prašymas 
susimylėjimo ant menininkų 
lygiai pritinka ir mūsų pa
žangiosioms salėms ir koncer
tų rengėjams.”

Koks laikraštis tą straipsnį 
paskelbė, A. Bimba neužsime
na; jis tik pastebi, kad tai 
“klierikalinis laikraštis”, bet 
jo vaido minėti nedrįsta. Ko
dėl? Gi dėl to, kad jis “Dar
bininką” moka tik juodinti. Ta
da sumini ir jo vardą, dar vi
saip pasišaipo ir pasityčioja. O 
kad rado jame tai, kas ir “pa- 
-angiesiem” tinka, ' net A. 
Bimbos nuomone, tai “Laisvės”

ILG| LAIK| BRANGINAMOS
TIKRO DEIMANTO VESTUVINIAI SETAI

■tų pobūviuose ir aukoja jų rei
kalam”.

paskaitą skaitė dr. L. 
kas.

Li:tuv:ai viln'ečiai
1255 m. kalendorių. Jis yra sie
ninis ir nuplėšiamas, kartu ga
li būti ir kišeninis, turi daug 
letuviams žinotinų adresų. 
Viršelis kada se dail. V. K. Jo- 
nvho pieštas. 66 psl. Kaina 
Vokietijoje 1,30 DM., už Vokie
tijos 1,50 DM. Galimą gauti 
šiuo adresu: J. Valaitis, (24) 
Hamburg - Altona, Daimler St. 
44, Wohlager, Germany.

Laebe’ias Art ik rijos kareivi
nėse gyveną lietuviai vėlinių 
proga aplankė lietuvių kapus.

>je pakartotlnag laimėjo stalo 
teniso pirmąMjrieĮą. Numato 
mas susitiidta*F sū Vasario 16 
gimnaajos mokiniais.

Dabar veikta Luebecke trys 
Balio šalpos komis jos, kurių 
pirmininkais yra: J. Pyragas— 
Mesen Kasem: stovykloje, P. 
Sruogys — Artillerie Kaserne- 
stovykloje, P. Liegus — Bad 
Schartau apylinkėje.

Lebenstedt - Salzgittcr. Spa
lio men. paskutinį sekmadienį 
buvo paminėta Kristaus Kara
liaus šventė.

Dauguma lietuvių čia gyve
na jau labai seniai, kai kurie 
net nuo 1943 metų. Jų dalia 
buvo baisi Hitlerio laikais, bet 
maža kuo pagerėjo ir po karo. 
Juos nemaža terorizavo' kaip 
užsieniečius. Dėl to lietuviai 
svetimųjų tarpe dabar per bai
lūs, o savųjų— per narsūs. 
Svetimiesiem nepaprastai lank
stosi, o savųjų negerbia. Dau
geliui nesvarbu, kas bus iš jų 
vaikų, ar jie bus naudingi, ar 
ne. Jie negalvoja, kad vaikai 
nutautėję žus ne tik lietuvių 
tautai, bet ir jiems. Jie visur 
žvalgosi svetimų blizgučių, ku
rie jų mekuomet nepatenkins.

Geesttecht. Lietuviai įspū- 
dingai paminėjo savo mirusius,’ 
kurią palaidoti vienoje vietoje 
— . gražiain Spackenbergo 
smilčių,.kalnelyje. Visi kapai 
vietas Išturiu rūpesčiu paž£ 
mėti skoningai padarytais kry
žiai ir paminklais. Kapų tvar
ka nenaši giminės, pasifikę 
Vokietijoje. Kas neturi glntb 
nių, tuo- rapnasf liet, komite
tas, vadovaujamas J. Drungįlo. 
Nors medaliu lėšų negalia
ma, bet parodant pasišventę 
mo, mūsų kapirtfc yra.pt- 
žiauBioa visoje apylinkėje. Ne-"'

135 BROADWAT i 
53® Eastem Psrfcv* 

Tour DepoaUs ta Ttas

Vokietija turi 49 mil. gyven
tojų. Jai trūksta 5 milijonų 
butų, nors statyba eina daug 
didesniu tempu nsi bet kur Eu
ropoje. Bet atsižvelgiant į tai, 
kad iš komunistinės Vokietijos 
atbėgo iki šiol per 2$ mil. 
žmonių, butų pareikalavimas 
čia didesnis. O tėvas Werent- 
ried van Straaten mano, kad 
aprūpinti šeimą tinkama butu 
yra jau didelis modernaus a- šią, pasiaukojimą, tarptautinį 

paštalavuno darbas. solidarumą. Tik išugdžius dva
sioje solidarumo jausmą, gali 
būti sėkminga kalba apie poli
tinę ar ekonominę Europos ir 
žmonijos vienybę. M.
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scvietmį imperializmą
baltiečių konsulų surengtam 

kongreso atstovų priėmime, f 
kurį buvo atvyk? apie 170 sve-

Užsisakyk 
ifeBlMNINKĄ 

1955 metams!

Gyvenam tokius laikus, kurie vadinami netikri, nesaugūs. 
Visi tai lengvai pastebi tarpvalstybiniuose santykiuose, čia nuo- 
nuolat kalbama apie taiką ir saugumą, o nė viena valstybė, net 
ir iš galingųjų, nesijaučia saugi, ginkluojasi iki dantų nesuvok
dama kuo tai visa baigsis. Tas netikrumas verčia ieškoti sugy
venimo, vadinamos koegzistencijos, kuri dabar linksniuojama vi
sais pašaliais, it koks mag'škas žodis, kuris turėtų aoraęnint: 
augančią baimę dėl ateities. Jaučiama, kad ji yra netikra, ne
įžvelgiama, ir dėl to kyla susirūpinimas, kuris plačiai nueina per 
žmonn} širdis. Iš kur tas nerimas yra atsiradęs? Ar jis-kyla tik
tai dėl bolševizmo grėsmės ir baisiųjų ginklų?

. Laftmtj tvarko Maketas KmMJo. Vyr. red. S. SofiedOto
J kMMpoodradjas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti
Mnlpaial Mfioari ir grafinam! tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! ttnrifcNBtai nebūtinai Hreifida redakcijos nuomonę. Už skelbimu turi-

Pilna 
ranka, 
o pats 

plačiai iš-

— Netilti — nereikia, čia ne 
jūsų reikalas, — supyko ponas, 
sldubiai pagriebęs ?š Pranciulio 
laišką ir ji įsikišęs piniginėn.— 
Nenori tai ir nevažiuok, ir to
liau maudykla Karmelitų plia
že! — Da Brazilijoj visi turi 
rašomąsias mažiukas, važinėja

Kaip merf begūdrautume, išeitis iš pavojų ir nerimo yra 
tuose Marijos žodžiuose, ar kas juos tiki ar netiki. Tikintieji šie
met buvo sutelkę savo maldas j Dievo Motiną, kaip niekada is
torijoje. Ar pakankamai buvo ir atgailos, mes nežinome, tačiau 
gerai žinoma, kad tiktai ieškojimas koegzistencijos su Dievu, o 
ne su Jo priešu, tegali pasauliui atnešti taiką.

PASAUUNIAME spaudos kongrese Brazilijoje. TUrp D. Britanijos ir Japonija* delegatu matome K. Cibirą-Verax, 
atstovavusį VHko informacijos tarnybai ir Eltai. K. CiM ras kurį taiką dirbo Darbininko redakcijoje Bostone.

— Taip, žinau, ponas, bet su 
tuščia ranka nepamosi, reikia 
laikyt Užgniaužus pinigą, tuo
met atsiras ir negras! — spy
rėsi nuo pagundos Pranciulis.

— Balandėli mielas, be dar
bo niekur neišsimuši, bet Bra
zilijoj ilgai nereikia .laukti at
pildo, ir kokio dar! — rodė 
auksinius dantis. — Broliukas

aukštas, mokiniai yra jautrūs 
lietuvių reikalams ir pateisina 
sudėtas viltis, universitetai 
mūsų abiturientais yra paten
kinti, nėra jok.o partiškumo 
ir religinio antagonizmo.

Pati gimnazija veda sunką 
kovą dėl savo egzistencijos. Vi
siems gimnazijos draugams —, 
Baltui, rėmėjų būreliams ir at
skiriems asmenims — priklau
so nuoširdžiausias gimnazijos 
dėkingumas.
. 1954 metais pilnai ats teise 
tik IĮ būrelių. Visi rėmėjų bū
reliai maloniai prašomi prieš 
Kalėdas atsiųsti savo paramą. 
Kalėdų proga yra prašomi vi
si geros valios lietuviai bent 
kuklia auka paremti gimnazl-

Nera abejonės, kad ta baimė būtų mažesnė, jei nebūtų bol
ševizmo. Deja, jos negali sumažinti jokia koegzistencija su bol
ševikais, nes čia norima sugyventi ne su geru, o su p'ktu daly
ku, kas nesutaikoma, nes skriasi iš savo esmės. Kur nors žmo
nijos kelias užHnko, jei ji atsidūrė tokiam pavojuje. Nesunku 
tą vingį ir aptikti. Jis yra ten, kur atskiri žmonės, tautos ir vals
tybės liovėsi ieškoję sugyvenimo arba koegz:stoncijos su Dievu, 
visokio gero versme ir visų gyvybe. Dėl to dabar kalbama apie 
koegzistencija su piktu, kuris milijonams neša mirtį. Negi žmo
nės to nesupranta?

“25 laipsniai žem au nuliaus’ 
— ir dabar dat gražiai jas pri
simena.

dykai leidžia laiką, nesirūpin
dami ateitimi, o Brazilija esan
ti ateities valstybė, neribotų 
galimybių kraštas, kur žmonės 
gali praturtėti per vieną naktį. 
Ten valdžia dykai dalina žemes 
arba galima tos žemės nusi
pirkti jau ir čia per agentus, 
tai, kad tenai, išlipęs į krantą, 
turėsi tik pašvilpt šoferiui, ir 
jis tave nuveš į nuosavą dvarą, 
o automobilio dureles atidarys 
pribėgęs negras, tavo tarnas.

— Pala, ponas, ne viską iš 
karto! žemės aš iki šiol nedir
bau, tai kuriems galams aš dar 
važiuosiu per marias mokytis 
ūkininkaut, art, sėt?

— Da ką ty sakai! 
negrų, tik pamok su 
duosi tabako ir dirbs, 
sėdėsi kaip ponas 
Skėtė žieduotas rankas agen-

“Tokios kultūringos, garbin
gos ir geres taute.', kaip lietu
viai, latviai ir estai — pasakė 
jis kongrese — vertos mūsų 
didžiausios užuojautos ir sim
patijų.”

Kongreso darbų programoje 
buvo daugiausia svarstoma 
proJesiohal.n:ai spaudos žmo
nių reikalai, neliečiant politi
nių, religinių ir filosofių ų te
mų. Kai kurie delegatai, ta
čiau galėjo atvarai pasisakyt! ir

Ilgai nesuprato, kad nuo pat pirmojo Didž oio karo visi pa
saulio įvykiai sukosi ir tebesisuka apie Rusiją ir komun;zmą. Il
gai tai buvo laikoma tiktai rusų “vidaus dalyku”, kol tas “vi 
daus” reikalas yra pasidaręs visuotiniu pasaulio reikalu. Politi
kai nurodys visokiausių priežasčių, kodėl taip atsitiko, tačiau 
vieną visada praleis: tai atgailos reikalą, kada iš tiesos kelio 
išklystama. Tai “neiįeina” į politiką, bet tai įeina į žmonijos išga-

Klaidingai suprastume Pran- 
ciulį pasakę, kad jis gyveno 
gyvenimą be rūpesčių, kaip pe
teliškė, plasnodama ant pražy
dusios builio kepurės, girsno 
dama nektarą, nė cento už tai 
nemokėdama, ant taurelės ne
rasdama kartėlio nuosėdų.

Žmogus — ne peteliškė, jisai 
neužgęsta biriliui peržydėjus, 
bet turi išsilaikyti ir rudeniui, 
kuomet builis numeta lapelius, 
ir — žiemai, kuomet buiFo ne
gyvi stagarai kreta po sniegais.

Ne viskas gyvenime geguži
nės, ne viskas — balalaika Ža
liakalnio Vikcės salionėlyje. 
Reikia kalti pamokas, atsimin
ti, kokiais metais geboren, ge- 
schrieben ir gęstorben, svilinti 
akis prieš kaimo jurgius, neži
nant, kas tai yra fabula rasa.

Ir kam?
Kaimo žibintas Svietavičius, 

inspektoriaus mestas iš atmin
tinosios mokyklos į dzūkų mar
malynes, Kaime negavęs tar- . _ _
rytos irnebegaĮMamas toBau radėjų, tadĮte, būdami pefla- to peni, tik 
studijuoti, kremtamas nuobo* jamų*žžs .taip rimas, tik

Labai suriku, kada geram, .ąėf 
neturinčiam tėvų arba turin
čiam tėvus ligonius mokiniui ;■ 
reikia pranešti, kad jo rėmėjų ji 
būrel's nesiunčia paramos ir 
dėlto než'nia, kas bus toliau. .■

Gimnazijos išlaikymas parei- •./. 
na tik nuo mūsų. To reikalo .j 
negalima atidėti. Gimnazijos 
patalpos turi būti apšildytos ir 1
mokiniai pavalgydinti.

Pinigus galima siųsti gimna- |
zijos sąskaitom BadischeBank, 
Konto 3559, Mannheim, per 
Balfą, arba tiesiog gimnazijai.

Dr. V. LHersHs, > > | 
Vasario 16 gimn. direktorius

dūlio bei sielvarto, vedė algeb
ros nesimokiusią merginą ir į- 
klimpo akivaron, kaip patsai 
pasakojo per Kalėdų atostogas 
atvažiavęs į laikinąją dar kar
tą apsidairyti, pridurdamas, 
jog tai, greičiausiai, jo paskuti
nė kelionė sostinėn, nes žmona 
laukianti įpėdinio, ir tu, girdi, 
Pranciuli, jeigu nori ko pasiek
ti, ne:k mokytojauti ir anksti 
nevesk žmonos. '

Tai kam tas mokslas?
Prandulis, Karmelitų sken

duolio tuomet pakviestas į' tas.
Derby koldūnų, gerdamas vai
sių vyną, prieš save išvydo 
naujus akiračius, kurie, bran
gių cigarečių dūmuose ir alko
holio žaidynėse, mojo į save, 
lepino vaizduotę.

Puošnusis ponas, nors ir aiš
kiai nesisakė, bet tikriausiai 
buvo emigracijos bendrovės at
stovas, nes visą laiką šnekėjo 
apie Braziliją. Pirmiausiai iš- mano .žinai, kad pasodino ka- ,----------- - ---------------- , _ , . _ , .__ . „
koliojo Prandulį, o ypač Kva- vos medeli, jto metų metus ta- vienam Kauno kelionių Mūrui: avtomobiHals, be to turi mik

MnofrtM- G.rtgntj, reta*

pirkliai laukia išsižioję... O kur 
bananai, jie auga net nesodin
ti, kaip piktžolės, brangus 
mano... ,

— Myliu bananus, kad juos 
kur šimtas! —- patraukė vyno 
Prandulis.

— Dą ten ne tik bananai, 
bet ir apelsinai, dtrinai...

— Keimst du das Land, wo 
die Zitronen blueh’n... — sudė- 
klamavo Kvaradejus, užsigu
lęs ant koldūnų, įraudęs nuo 
obuolinio portveino.

Agentas papylė ant stalo 
spalvotų knygelių su nuosta
biais paveiksliukais, palmėmis, 
neįžengiamais miškais, o kur 
buvęs - kur nebuvęs vis fa
zendos rūmas, akinamai bal
tas, su apsukžnėmis verando
mis^ pintiniais krėslais, sėdi 
prie stalų ponai su kolonialinė- 
mis skrybėlėmis, rūko cigarus 
ir lošia šachmatais, pilsto ka
vą į puodukus negrai storom 
lūpom.

.— Matai, čia ir piemenys 
ratt;, — pastebėjo skenduolis, 
po to išsitraukė iš pilvotos pi
niginės mašinėle rašytą lakštą 
ir padavė PranckeBui, —‘ vot 
paskaityk, jei nori faktų!
.Laiškas buvo adresuotas

Liatuvoj niekas, paskutinis la- 
kudra navjakuris, ale dabar taj 
turiu gera givjanima, taigi ga
vau 200 gektaru žjames kur ir 
pjaniu 40 kevlju visos gerai av- 
ga ir yra kuo pašert, čia yra 
bananų, tai mano kevljes labai 
liūbija ėst ir nuo anų gerai av- 
ga. Ir praneškit mano susiedui 
Matvaušui kad ąns blogei pa- 
darie neišvažiavis Brazilijon. 
Duokiet mano grometa per
skaityt ir radi jušui tegu ir ans 
žino ir kitiem paduoda žinjas 
apej gjara givjanima Brazili
joj. Ir žičiju Jumiem viso gja
ra už manys pervježlma šitam 
lajmes kraštjalin

su šenavone Jonas žaledonis.
— Pala, pala, pasakyk man, 

kaip tas nšujakurys mašinėle 
parašė laišką, kai, atrodo, iš 
viso mažai raštingas? — pa
klausė Prandulis, kuriam ši 
‘grometa” pakvipo suklastoji
mu. ,

spausti Pranduliui koją, 
merkti akimi, kad jis su dides
ne pagarba šnekėtų apie Bra
ziliją, matyt, norėdamas užsi
sakyti antrą koldūnų porciją 
ir dar vieną bonką portveino.

Skenduolis, išsikrapštęs dan
tis. pašaukė padavėją, sumokė
jo sąskaitą ir, vis dėlto malo
niai atsiveikinęs, tarė Pran
duliui:

— Aš lošiu šachmatais pas 
Perkauską...

Net ir batus pamiršo pri
minti. Kvaradejui, kuris nu
sprendė, jog tai skenduolio do
vana už sėkmingaus, gelbėjimo 
darbus, kuriuose, tiesa, jis nė 
nedalyvavo, o kai dėl kolegai 
Namajuškai paskoFntų nuosa
vų batų, tai, atrodė, buvo tik 
gudriai sugalvota apgavystė. 
Vadinasi, šioje byloje daugiau- 
siia laimėjo Kvaradejus.

O daugiausiai pralaimėjo 
(jeigu žiūrėtum Vilko arba ma
tininkų akimis! Prandulis.

Nors ir jisai agento propa
gandą nuvertė juokais, bet vė
liau pajuto, kad jo sieloje bu
vo pasėta* nerimas. Toji pra
gaištinga sėkla ypač išbrink
davo rudens šlapdribų metu, 
viršum Kauno užsitraukus ra- 
saruooenis aeoesims, žiemos

Baltą Instituto 
metraštis.

Baltą Tyrinėjimo Instttiįs 
Bonnoje išleido pirmąjį ®^- 
raštį “Commentationes, Balti-' 
cae”. Prof. Z. Ivinskis jame 
paskelbė du straipsnius “Jom- 
tų spaustuvė Vilniuje ir pir/ 
inos katalikiškos lietuvių kny* 
gos” ir “Bažnytinis giedojimas f 
Lietuvoje XVI - XVII šimtme
čiuose”. r
• Institutas įsteigtas 1952)1. 
Jo lėšų didžiąją dalį sudėjo 
vokiečiai. Direktorium yra lat
vis prof. Ed. gturms. Lietuvių 
nuolatiniai nariai prof. A Ma
ceina ir prof. Z. Ivinskis. In
stituto stipendijomis jau pasi-_ 
naudojo Dr. V Literskis, n»- 
šęs darbą apie Baltijos uoste, 
ir Dr. P. Rėklaitis, rašąs veka- 
lą apie šv. Onos bažnyčią Vil
niuje. Be to, stipendijas gavo 
dar 31 lietuvis studentas.

IRANOSCAN FATOERS
fiMtterad aa aeconū d«» matter at Brooklyn, N .Y. May 25, 1951 ude* gMiTgamzavO

tbe Act įt Maarcfi 1879. originany cntered aa *pond clA* maftar tąrptauhnę
at.Boston, Man, Sųptemtar 12,1915. 'L įvairių kong-

ri^B jnirių keliuose dalyva
vo in Uetyva. < v , x

sutraukęs net 27 šalių dele
gatus. lietpvai jame atstovavo 
“Elots” įgaliotinis K. Čibiras- 
Verax, Lietuvos Pasiuntiny
bės Urugvajuje spaudos atta- 
che, ir Lieti žurnalistų Sąjun
gos atstovas kun. P. Ragažins- 
kas, “Mūsų Lietuvos” redakto
rius.

Iš visų anapus geležinės už
dangos kraštų tik, 
Baltijos valstybės buvo į kon
gresą oficialiai pakviestos ir tik 
ją žurnalistai savo tėvynes re- 

prązentayo iš tremties.
' Tą pastebėjęs didelis baltie
čių draugas, Portugalijos de
legatas Armando de Aguiar, 
žurnalistas ir rašytojas, iškil
mingoje kongreso sesijoje pa- 
Fnkėjo, kad į sekantį spaudos 
kongresą kolegos baltiečiai ga
lėtų atvykti jau iš laisvų savo 
tėvynių.

Armando de Aguiar yra vie
šėjęs laisvoje Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, apie jas pa
rašęs puikią įspūdžių knygą —

likai gulėdamas po paveiks- - y 
lingąja kaldra, jis svajojo A- • 
mazones krantus su išvirtuslom 
į vandenį senmiškio kasom, o, 
štai, patsai plaukia laivelyje :.‘j 
prisidengęs strėnas trusikafe, > 
su balta tropikų skrybėte, greit 
priplauks taką į skynimą, kur | 
jo fazenda su verandomis, kaip >
tai atvaduota propagandinėse t
knygutėse. Geriausiai jam pa- - 
tikdavo pavakarių metas, prieš 
leidžiantis didelei, didelei sau
lei, kai jau ima vėsti džnmg- 
lės, sučiulba papūgos, tuomet 
sau atsisėdi verandoje prie 
kavos puoduko su pyragaičiais, 
ateina kaimyninės fazendos sa
vininkas, pradedi lošti šachma
tais ‘saugok karalienę, tūtas 
ima!”

Iš ryto neapsimoka visai 
kelti* jiegra* neša kakavą M 
biskvitais, kondensuotą pieną 
paškui su skustuvu m&jaufii ~ 
cigaro smaigalį, uMega. Geri 
brazilų cigarai, kad juos kur į 
galas! Davė sykį skenduoBs, 
dūmas kaip rūtų darįefi*! Pas
kui pasiima meškerei tina prie 
Amazonės, negras slieku* neėa, 
pavargęs saulėje atsigula ant 
smėlio po banantned&u, mat* 
Kauno botanOro* sodo šiltna
myje, toki platūs bpai, gaH 
vienu aprikloti vilkta*.

CHURCUILLĮ, atšventjsj 
80 metą sukaktis, vienas laik
raštis taip apibūdina:

“Chur.tiiiBis yra akimirkos 
ir veikime žmogus. Jis siekia 
artimiausios naudos. Vienos a- 
kimirkos jo veikimas užtriną 
buvusį veikimą, ir ChurchEis 
nesijaučia. varžomas, kad jo 
veilmnai viena * kitam prlašta- 
rauja. Nuostabusis Churchillis 
nėra nei praeities nei ateities 
žmogus, tik dabarties. Gal būt, 
tai vienintetis politikas istori
joje, kuris dar gyvas a^'ldri- 
džia viešimai savo padarytas 
klaidas, neprarasdamas presti
žo.”

Prieš mūsų akis pasiliko il
gas tremties kelias. Bet trem
tis yra budėjimas ir pasirengi
mas Lietuvos prisikėlimui. Nu
siminimas ir netesėjimas yra 
nusikaltimas. Prieš tautą esam 
atsakingi už jaunimo nutautė
jimą. Todėl gyvybinis reikalas 
yra lietuviškos mokyklos.

Mūsų jaunimą baigia pa
skandinti nutautėjimas. Lais
vo vakarų pasaulio lietuv ai tu
ri tik vieną pilną Vasario 16 
gimnaziją, gitas kultūros židi
nys yra mūsų patriotizmo ro- 
dyklis. Gimnazijos išsllakymo 
pagrindas yra geros valios lie
tuv ų aukos. Bet Fgšiol surinktų 
aukų mums vis neužtenka. 68 
rėmėjų būreliai neatsiliepia, 
todėl jų mokin u išla'kyrrias 
mums sudaro daug rūpesčių. 
Prie dabartinių kainų vknam 
mokiniui išlaikyti reikia pus
antro rėmėjų būrelio. Atsistoti 
ant tvlrtesn o pagrindo mums 
vis nepavyksta. Artinasi žie
ma. Beveik, neturim kuro. Mo
kiniai priversti kęsti šaltį. 
Prieš ž'emą reikėjo apsirūpinti 
ma:sto atsargomis. Mokinių 
tėvai daugiausia yra ligo
niai ir bedarbiai. Prie gimna
zijos išlaikymo beveik nieko 
neprisideda. Daug mokinių tė
vų neturi Tokiems mokiniams 
gimnazija yra vienintelė pa
guoda.

Snalio mėnesį, kada aukų 
plaukimas buvo geras, gimna
zijos skolos kiek sumaž’ntos. 
Gimnarija dabar yra gerai su
tvarkyta: mokslo lygis gana

Vietos spauda, televizija ir 
kinas 'paminėjo šį jaukų pobū
vį, pasitarnavusį Baltijos kraš
tų kultūrinei propagandai, ,

Tautiniais rūbais pasipuošu
sios lietuvės, latvės ir estės 
svečiams įteikė apie savo šalis 
literatūros ir tautinių jūęstų.

Kongreso metraščiu. K. čibi- 
das parueše rašinį apie 
lietuviškosios spaudos la’svės 
atgavimo sutiaktį ir bolševikiš

kąjį obskurantiun''..

Antras Pasaulinis Spaudos 
Kongresas įvyks Urugvajaus 
sostinėj Montevideo 1956 me
tais. A. X.

j'ese

nymą.
Dėl tos politikos buvo neg’rdomis praleisti įspėjamieji Mari

jos žodžiai, tarti dar 1917 metais, kad būtų atgailaujama, ko
vojama su piktu ir Dievas nebeįžsidįnėjamas. Jei to nebus, “kils 
dar didesnis karas... jų (komunistų) klaidos pasiskųs visam pa
saulyje... Bažnyčia bus persekiojama... sunaikintos bus kai kurios 
tautos”. Kai kurie iš tų Marijos įspėjimų jau išsipildė, kitų dar 
laukiama paaiškėjant, laukiama ir pažado: “mano Nekaltoji šir
dis triumfuos... Rusija atsivers... pasauliui bus duota taika.”



Madona

Mergc’e. Sūnų. išminty), garbėj. 
J‘ žvelgianti šventai, ją iraelankiai. 
Palei Siciio palmę rymančių ,

Turki ko troškau: Dievas pamatyt 
Tave man leido: lik, Madona, čia, 
Tyriausios* .medės tyras pavyzdy.

Darbuos, toti nuo salių piinomimu 
Retų, tta vienu atvaizdu mielai 
Praleidęs būčiau amžius; Jtar' ramus 
Atskleidžia jis ties debesim augštai

Štai, Dievo Motina, žengiu Tavin šventai 
Paveiksle įstabiam pagerbt Tave malda. 
Ne dėlei padėkos ir ne dėl atgailos.
Nei sielai dangų gaut, nei ruošdamas kovon.

Neduok, kad mirdamas kentėtų, krimstus jis, 
Padėk išlikti jam. be ydų, nuodėmių.* 
Lai, kai jau tartą jis i* čia išeit turės. 
Brangiausiu angelu Tau danguje patiks.

Ne menininku nuostabiais darbais 
Norėjau statas aš papuošt namų. 
Kad pritrenkti svečiai stebėtųs jais. 
Aptartų jute žinovų orumo.

Autorė yra prancūzė, ištekė- 
jusi už lietuvio, gyvenanti 
New Yorije. Savo straipsny, 
je ji įdomiai ir pamokomai 
pasakoja apie mergaičių 
draugystę ir bičiulystę su 
tokio pat amžiam jaunuo- 
Bais, to bendravimo gėrusias 
puses ir tam tikrus pavojus.

Jei laimės vertas jis. te jos nestinga jam. 
Te meilės iš širdies, draugystės tenka jam, 
Te pyitčio apkalba, klasta nesiekia jo, 
Giedrios jaunystės jam, ramios senatvės teik.

Julija švabaitė, poetė, gy
venanti Australijoje, spaudai 
ruošia eilėraščių rinkinį.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos 

‘penktos konferencijos, įvyku
sios Bostone 1954 m. lapkričio 
mėn. 21 d., priimtos šios rezo
liucijos:

1. Padidinti Įdėt Katalikių 
Moterų Sąjungos skyrius viso
je Amerikoje ir savo kolonijo
se. Pagyvinti Jų veikimą, kad

vabūdiškai disponuoti savimi; 
tai darydama, ji statys į pavo
jų ir save ir savo tautos ateitį, 
už kurią ji yra atsakinga. Visos 
jaunos mergaitės turėtų gerai 
suprasti tą savo atsakomybę ir 
žinoti, ko jos iš gyvenimo ti
kisi ir ko iš jų laukiama.

Tau ne kaip svetimas tėvynėj savoj.
Ne Raip kurs be vilties, ne taip kurs be naudos, 
Ne: tik taip kūdikis nekaltas: — jį globok, 
Kaip nekaltybe vis pasauly šiam gint

vienas žymiausių naujųjų 
rusų poetų. Jis buvo filoso
fo V. Solovjovo mokinys: 
Bloko eilėse daug religinio 
misticizmo. Kurį laiką pasi
davęs komunizmui, jį metė 
ir mirė badu Petrapily.

A. T.

Atsakomybes pajautimas
Svarbu, kad mergaitė neiš

leistų iš akių, jog yra mote
ris, skirta kada nors būti šei
mos židinio ramstimi ir motina. 
Del to ji nėra visai laisva leng-

Draugystė ir bičiulystė
Mergaitė, sutikdama vyriš

kius, mokykloje, darbe ar pra
mogose, visada stato.bau klau
simą: “Galiu aš būti savo 
bendrams draugė ar bičiulė be 
paslėptos minties?”. Tiesą sa
kant, tikra draugystė, nuošir
di ir intimi, susijusi su dalini
muos! giliausiomis mintimis ir 
jausmais, nėra jauniems įma
noma, nes tam kliudo skirtinga 
jų prigimtis, dar nepastovi, 
per daug audringa ir jausmin
ga. Jauna mergaitė iš vyriškių 
tarpo negali tikėtis rasti tikrą 
draugą, kaip mes jį supranta-

4. Palaikyti lietuvybę au
gančioje kartoje, naudojant 
kaipo priemonę lietuviškas ka
talikiškas organizacijas, lietu
vių jaunimo stovyklas, knygas 
ir periodinę spaudą. Palaikyti 
ir gaivinti šeimoj lietuviškus 
papročius; viską išlaikyti ir 
perduoti vaikams, kas primena 
Lietuvą.

5. Kad nebūtume mažumoj, 
bet daugumoj, tai stengtis pa

tetiškąja prigimtim, vyrų aky
se mergaitei atima pagarbą, o 
bičiuliškumas išnyksta ir jo 
vietą užima grubus famlliariš- 
kumas. Mėgdžiodama berniu
kus mergaitė pasidaro juokin
gai “manieringa”, stačiotiška, 
“vyriška”. Iš antros pusės jis 
netur pretenzingai pabrėžti, 
kad esanti moteris ir turi būti 
jai skirta daugiau dėmesio ir 
atodairos; dėl to ji dažnai susi
laukia iš jaunuolių tik patyčių, 
ir visai pagrįsta. Mergaitė turi 
palikti mergaite savo elgesy, 
kalboje, rūbuose, stengtis "būti 
natūrali ir rami, nuosaiki,.ge
ros nuotaikos, maloni ir pa
prasta. Tai nelengva, bet tai 
traukia, užtikrina pagarbą ir 
sukelia jaunuolių noro jai pa
rodyti paslaugos, to ir nepra
šant.

idealiausias jai bi&dls, kuris^ 
supras broliška meile, kad ir; 
ne per švelniausia, ir kuris 
steigiasi globoti, kad ir su 
bambėjimu.

Kai kurios mergaitės nori 
būti apsuptos viso pulko jau
nuolių, įsivaizduodamos, katį 
visas pasaulis joms pataikauja. 
Tokios mergaitės, besėda
mos su savo bičiuliais, nelaiko 

-prastu dalyku pasakoti, kad 
jos visur būva, joms nestin
ga kvietimų šokiams, pramo
goms, išvykoms automobiliais 
ir p. Tie plepalai, pagrįsti ar 
įsivaizduojami, yra smerktini: 
viena, jie gali įtikinti pačią 
mergaitę, kad taip ir yra, o 
antra — gali sudaryti jai pras
tą vardą.

Mergaitė, įsivaizduojanti e- 
santi mylima, atsako tokiu pat 
jausmu, kuris dažnai esti tik 
prigimties trauka. Savo pačios 
naudai ji turėtų būti atsargi ir 
apdairi, nesiskubinti pasiduoti 
savo širdies jausmams, paža
dams, susižiedavimui ir sku
bioms vedyboms. Gali čia dar 
nebūti tikrosios meilės, o tik 
paskubanti klaidingą žingsnį ir 
viso gyvenimo laimę aptemdy
ti. Kai mergaitė savo neapdai
rumu ir skubėjimu praranda 
savo bičiulių pagarbą, jie tada 
nepasigaili nei jos neie jos gar
bės, nes jaunuoliai nėra dis
kretiški ir noriai pasigiria vis
kuo.

šventoj, meSios šitos žvakės, 
Meili Tu veidu maloniu;
Nei atduoto, nei žodžių neišgirdęs, 
Tavim, Brangioj, aš tikiu.

Bičiulystės nauda
Iš bičiulystės su jaunuoliais 

mergaitė patiria, kad jie stato 
jai nemažų reikalavimų, nes 
turi susikūrę aukštą moters i- 
dealą; tai jai gali padėti susilai
kyti nuo per toli einančio flir
to ir familiariškumo, kuris tą 
idealą aptrina. Jei ji turi brolį, 
tai gali juo atsiremti, nes tai

Bičiulystės pavojai
Iš tikrųjų nelengva mergai

tei būti ir bičiuly vyriškio, jei 
ji nenori prarasti savo mote
riško žavesio ir trauklumo. 
Mat, dažnai pasitaiko, kad 
mergaitė ima mėgdžioti jau
nuolius, vaikščioti visur su kel
nėmis, smagintas cigarete net 
gatvėje, pliaukšti grubius po
sakius, kaip tai vyrai daro, ir 
p. Didelė klaida taip daryti, 
nes visa tai nepadeda mergai
tei sukurti nuoširdžių santykių 
nei lygybės. Vaikinų akyse 
mergaitė visada lieka mergai
te, kaip ji juos besektų. Tokia 
elgsena, kuri nesiderina su mo-

MergaiOų tiekimai
Mergaitė dažniausia trokšta 

šeimos židinio laimės, paremtos 
darniu* vedusiųjų sutarimu, 
gražia meije, kuri truktų iki 
gyvenimo galo, laimingomis 
vaikiu šypsenomis... Iš tikrųjų, 
normali moteris nėra maini, 
besiblaškanti, mėgstanti tuš
čius flirtus. Moteriškai prigim
čiai yra taip pat svetimi tušti 
pomėgiai, greit sudūžtančios i- 
liuzijos. Reikia aiškiai apsi
spręsti ir saugotis viso, kas nė
ra riinta ir ideali bičiulystė, o 
pasitelkti tai kilniajai draugys
tei — meilei, kuri ateis, jei tik 
bus skirta. Gal būt , jos lau
kiant reikės atsisakyti tušty
bės, pagundos ieškoti “prati- 
blaivimo” vienatvės valandose, 
bet tai bus gera valios grūdini
mo ir dorlpio stiprėjimo mo
kykla.

žinoma, visai natūralūs yra 
jaunos mergaitės noras patik
ti: jis ir nesmerktinas, jei ne- 
užtemdomas jos noro tik ska- DaiL Sofija Bacevičienė, gy- 
tinti vyriškius tuščiam flirtui, venanti Romoje, gavo premiją 
arba per daug geros nuomones Viareggio mieste vykusioje I- 
ap;e save, tos vadinamos “vėl- fališko peizažo parodoje, kū
niškos dorybės”, išdidumo, ku- rioje dalyvavo 12 tautų riaili- 
ris yra kilem nemalonus ir ninkai. Iš trijų skirtų premijų 
juokingas. ' , viena teko Bacevičienei. Premi-

Jaunuolės misija yra 'būti ją įteikė Italijos ministeris 
laimės tiekėja savo būsimam Ponti. šį faktą atžymėjo dau- 
vyrui, būsimiems vaikams ir * gelis Italijos laikraščių.

šes, kurioms nesigaili nė laiko
nė aukos. Dėkingai prisiminė
savo talkininkes PukeHenę ir ji tikisi iš Sąjungos: visų pšr-
Rainius. ma, — gero, planingo veikimo,

Rainienė padėkojo dalyvėms kuris vestų Sąjungą į didesnius
už gražią nuotaiką. 0. Dobto- laimėjimus. Ypatingai gyvas

Jis rado gyvenimo draugę
Mokyklose, sporto aikštėse, v 

pramogose ir išvykose abiejų •/ 
lyčių jaunimas laisvai sustin-’ 
ka, šnekasi, bendrauja ir į 
bręsta tam laikui, kai ima gal
voti ir apie šeimos židinį. Jiems 
iš tikrųjų patinka drauge būti 
ir siekti draugystės (amitie), 
bičiulystės (camaraderie) ar 
paprasto flirto. Mergaitės mo
teriškumas kaip tik dabar ima 
išsiskleisti, tarp 17 ir 20 m., 
.ir ji, patekusi tarp vyriškių 
veidas į veidą, pradeda drovė
tis, varžytis, nukaista, akis nu
leidžia, bet tuo ji darosi dar 
patrauklesnė ir įdomesnė.

Jaunimo bendravimo for
mos yra skirtingos įvairiuose 
kraštuose ir papročiuose, kurie 
svetimo krašto žmonėm gali 
rodytis net keisti, tačiau yra 
bendrybių, atitinkančių pačią 
jaunimo prigimtį, ir apie tai 
kaip tik norime čia pakalbėti.

Dr. B. RaehBaaitž yra dantų 
gydytoja Amerikos aviacijoje 
ir turi leitenanto laipsnį. Ji gi
musi Karaliaučiuje, gyveno Ky
bartuose, odontologijos moks
lus baigė Berlyne,

visiem, kas tik mažiau ar dau
giau nuo jos priklauso. Ji gali 
atlikti tą uždavinį, visiems pa
tikdama savo dvasios giedru
mu, malonia šypsena, kukliu 
elgesiu, kuris nedrumsčia vyro 
sielos, bet ją kilnina ir turtina. 
Tokios moters gyvenimo drau
gas galės tarti prancūzų poeto 
Verlaine (La bonne chanson; 
kilni giesmė) žodžius:

.“Pagaliau jis rado gyvenimo 
draugę, •

kurios jo s^da visada
ilgėjosi ir troško.” »

?. • . -:‘r - -- ■■ •
' > - •' • ... . ’ •«- «
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O, drabužius tuos aš pažįstu, 
Jie Amžmos, Kibios Ponios. 
Sumirga Sienos, skliautai 
Nuo šypsnio, pasakos, svajos^.

šešėlyje augštos kolonos, 
Durims pravirus, sudrebu: 
Ji žvelgia man į veidą 
Svajone ir vaizdu.

Efaž Cerkauskaitė Argenti
noje “Interbos Discos TK” 
bendrovėje užima aukštą vie-

Einu į tamsiąja šventyklą 
Išpildyt pareigos kuklios. 
Ten laukiu, žvakėm mirgant, 
“Gražios Ponios.”

dama įvairiais klausimais su
rengtus kursus. Prisiminė savo 
bendradarbes — Mikulskienę 
ir Terabeizien^.

Kašėtknė iškėlė vienybės ir 
draugiškumo reikšmę narių 
tarpe.

Terabeizienė kalbėjo apie 
jaunąją tartą, kuri atitrūko 
nuo lietuvių visuomeninio vei
kimo. Jos manymu, tai atsitiko 
dėl to, kad nebuvo susirūpinta lenkti į savo pusę jau lietuviš- 
jaunatias sudominti ir pa- kai nebemokančius, bet lietu- 
traukti į Sąjungą. vištos dvasios asmenis. Palai-

K. Grajaaskienė nurodė, ko kyli lietuviškos katalikiškos 
dvasios anglų kalba Iridžiamą 
spaudą.

6. Išlaikyti lietuvybę ir prisi
dėti prie Lietuvos laisvinimo

me.
Tačiau geros bičiulystės ji 

gali tikėtis,—t. y. viso to, kas 
dar slysta paviršiumi, kas gali 
būti pavadinta santykių nuo
širdumu, bet be gilesnio jaus
mo. Jaunuoliai kartais būna 
mergaitėms labai geri bičiuliai, 
ypač jeigu jų dvasios pasaulis 
yra kiek artimesnis. Iš šio 
bendravimo mergaitės gali pa
simokyti mitrumo, atvirumo, o 
svarbiausia — geriau pažinti 
jaunuolių galvoseną, jų sieki
mus ir pažiūras į gyvenimą.

Aleksandras Puškinas bajorų. Karys.' Dėl eilėraščio 
t (1799-1837) apie Puškino mirtį buvo iš-

žymiausias rusų poetas, tu- tremtas į Kaukazą. Pagar- 
rėjęs maurų kraujo iš moti- sėjo Daina apie Ivaną ir De- 
nos pusės. Naujosios rusų monu. žinomas jo romanas 
poetinės kalbos kūrėjas. Bu- Mūsų laikų didvyris (išvers- 
vo susidraugavęs su lietuvių 
lenkų poetu 'Adomu Micke
vičium. Dėl aštrių epigramų 
ištremtas. Yra parašęs eilė
mis romaną Eugenijus Onie- 
ginas, dramą Boris Goduno- 
vas ir kt.

Mykolas Lermontovas
(1814-1841) 

po Puškino žymiausias rusų 
poetas. Kilęs iš škotų-rusų

Ada Korsakaitė, baigusi 
meno mokyklą, gyvena Los 
Angeles, Cal f., vienoje bendro
vėje dirba mozaikinės tapybos 
paveikslus. Viena filmų bend
rovė ją nufilmavo prie jos kū
rinių, kartu supažindindami 
ir su pačia technika. Ada Kor
sakaitė neseniai Pen moterų 
klube San Diege skaitė paskai
tą apie Lietuvą.

Neles Mazalaitžs novelę 
‘Kareivis Jonas”, išverstą V. 
Mincevičiaus, įsidėjo, italų žur
nalas “L’Araldo” spalio mėn. 
numeryje.

rų tarpe. Suminėjo gražias 
sąjungiečių tradicijas: mirusių 
narių paminėjimą ir ligonių 
lankymą.

M. Kaukarienė, įstojusi į 
Sąjungą prieš 5 metus, nuro
dė kokį dvasinį džiaugsmą su
teikia ligonių lankymas ir duo
ta auka naudingam reikalui.

II___ Į _____ Vicepirm. Mockeliūnienė pa-
pianistas būtent: .Kodėl aš sąjungletė? sidžiaugė malonumu patarnau-

Kokia nauda būti sąfungiete? ti sąjungietėms ruošiant vai- 
Kodėl nėra jaunųjų mūsų tar
pe? Ko tikiuosi ateityje iš Są
jungos?

Minėjimui vadovavo pirm. Q.
Dobrovoiskienė. Viešnia Dumb- 

praktika liene pasveikino sąjungietes ir _ w--------- ,. ----------- ------- ------ .
vertėsi Kaune. 1941 m. , per A- pasidžiaugė gražiai suorgani- volskienė papasakojo savo pir- reikalas papildyti sąjungiečių darbd. Visko siekti su Kristu-
jjją patiekė Ameriką. Save lai- zuota švente. mųjų veikimo metų prisimini- eiles jaunomis jėgomis. Pagti- mi ir per Kristų. ,
ko lietuvaite. Pasikalbėjimą su Buvusi kuopos pirm. Kivi- 'mus; įstojusi prieš 38 metus, dautina, kad Sąjunga įduotų 7. Bventųjų Marijos Metai 
ja įsidėjo vienas vokiečių tienė nupasakojo savo įstojimo Čia gimus ir augus, gražiai mo- daug dvasios maisto paskaito- užbaigimui atžymėti, organi-
diensftštis “Abendpost” ir ke- į Sąjungą priežastis. Sąjunga ka lietuviškai kalbėti. JI sakė, mis, kurios praplėstų moterų zuoti ir dalyvauti maMfainkų

L. K. Moterų Sąjunga būtų 
ne tik pageioaunKę parapi
joms, bet ir venai darouotoja 
Letuvių kultūrinio darbo bare. 

. 2. Sutelktomis jėgomis stu
dijuoti jaunimo auKlėjimo ir jų 
išlaikymo katalikų tikėjimui ar 
lietuvių tautai kiautinius.
3. Aktyviai dalyvauti religi

niame parapijos gyvenime ir 
savo šeimpj palaikyti gyvą re
liginę dvasią praktikuojant 
bendras šeimos maldas bei 
Šventojo Rašto skaitymą. .

Brooklyno Apreiškimo para- Praktikuoją pamaldumą ir ug- dindama vakaruose ir lanky- 
pijos M. Sąjungos v kuopa, savo 
metinės šventės proga, lapkri
čio 28 d. paminėjo visos Są
jungos 40 metų veikimo su
kaktį. 

Po pamaldų sąjungietes. su
sirinkusios į parapijos salę prie 
gausiai apkrautų- valgiais sta

tmenos Kuprevičiūtės, smui- jų jr pasistiprinusios pusry- 
kininkės, koncertas rengiamas čfafa, panagrinėjd direk. M. 
Chicagoje sausio 2 d.; akom- Galdikienės iškeltus klausimus, 
ponuos jos teois 
Andrius Kuprevičius.

- y ' į.'. AK'



ATNAUJINTA BAŽNYČIA BUVO SKLIDINAI PRIPILDYTA
PHTŠBUJiGH, PA.

int (Kap-

PENKETUKĄ AR DEŠIMTUKĄ

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS BAŽNYČIAI PASTATYTI
nuaidės AugščiauBrangūs Tautiečiai!

Siunčiu auką

VARDAS

PAVARDE

Gremzdas,
Suvalkų

nių upių.>urt4nev 
lytys arba neSnom 
čia spausdiname"tų 
rašą ir jiems nustatyti prašo-

30. Suosas ar Suosa, ež. (Vie
šintos).

31. šeięnenta, Šešupės int.
(Suv. Kalvarija).
32. Sirtija, Merkio int. (Val

kininkai).^
33. girtinas,. ež. .(prie Biržų).
34. dona, Ventos int. (šaukė-

35. šumerą, Obelies int. (šė-

36. Vardupis, Šešupės 
(Barzdai).

Aukas 
Balta.

prašome siųsti per

že- džiai). į
5ek 20. FUefėrią ež. (netek, 
tęs- rito, gal tari atskirą vardą) 

21 MM* ar PaMvisk V 
guvos vai dv. ajr bžk. (?)'

taip tariant ĮrHiMfĮ tautieti 
žinantį vieną ar k-tą klausia
mųjų vardų Kad lengviau bū
tų susivokti, ėkkaustuose pa
žymėta ir apytikre vardo apy
linkė.

1. Baiaečai, ež. (Joniškis, 
Utenos aps.).

.2. BaHe ir Furija, Širvintos 
int. (šašudiai).

3. Dubingė ar Dnbmga, Žei
menos int. (Dubingiai).

4. DuUngią ež. .(Ar pietinė 
dalis neturi kito vardo?).

5. GBvytte ar GBtitfais ir 
Trašinkšta, šešuvies int. (Ne
makščiai).

6. Girmuonis, Jiesios int. 
(Garliava).

7. Giuodė, Ventos int. (Pa
vandene).

8. Gneda, Ančios 
čiamiestis).

9. Grimzdas ar

23. Rfaiava ar Rinkant 'Ne
munaičio vK dv. ar bžk. (?)

ŽA Stosarfių ar Siesarties ež.
Meletų ap.

25. Smalvų ež. (prie Smalvų, 
gal turi atskirą vardą),

26. Setą, Žeimenos int. ir ež. 
(Strūhairis, Švenčionių aps.).
27. Staiaioniškės, Vyžuonų 

vis. k. ar-bžk. (?).
28. Strausgėiį, Armonos int. 

(Seredžius).
29. Straža', Rausvės int. (Gi-

L. SkerveBenė, 
mokyklos vedėja

' K.' Bulovas, 
stovyklos -pirmininkas

Kun. Ant. Banga, 
stovyklos kapelionas

Prieš-mėnesį laiko buvo į- 
steigta Ulme vargo mokykla. 
Ją lanko 27 vaikučiai.

Ulmo apylinkėje gyvena 107 
lietuviai. Materialinė padėtis 
labai apverktina. Dirbančiųjų 
skaičius labai mažas, nes di
desnė gyventojų dalis yra ligo
niai. Ypatingai šis karas palie
tė šeimas. Nenuostabu, kad 
šią stovyklą sudaro našlės ir 
vaikai.

Visos didesnės vargo mokyk
los Vokietijoje turi rėmėjų bū-

Katalikų Bažnyčia, be kas
dieninio patarnavimo dar lai
kas nuo laiko sudaro ypatin
gas aplinkybes ir^progas savo 
tikintiesiems sustiprinti savo 
dvasią. Viena iš tpkių ypatingų

relius, kurie sušelpia šalpos 
reikalingus. Nekartą Balto bu
vo pabrėžta, kad Ulme gyveną 
lietuviai ypatingai reikalingi 
paramos. Tai liudija išbalę jų 
veidai.
■ Kreipiamės į užjūrio lietu
vius ir prašome šią vargo mo
kyklą paremti. Gal atsirastų 
Ulme gyvenusiųjų mūsų tautie
čių, kurie suorganizuotų šiai 
mokyklai globojantį būrelį?

Artėja šv. Kalėdos. Vaiku
čiai ypatingai švenčių laukia.

• Tautinis lietuvių muzėjr.ta
baigiamas įrengti Argentinoje. ||g 
Greitu laiku bus atidarytas^ 
publikai. J|
• Chlcagoje ALB Roselando l 

apylinkės valdybon 1955 me- I 
tams išrinkti ir pare gomis pa- H 
siskirstė pirm. inž. VI. Sinke- « 
vičius, vicepirm. L. Leonaity-. -|| 
tė, s'kr. K. Čepaitis, ižd. 
Kurzlkauskas, spaudos reiklĄil 
K. Bružas. Kontrolės komis'ją j| 
sudaro pirm. J. Pleirys, B. 
Balšaitytė ir Vac. Mačys.
• Detroite, Mich. šv. Anta- Tg 

no par. vargonininkui dar ser- .'Įg 
gant ir nepajėgiant jam para- 
pijiečių lankyti, šiais metais J 
plotkelės gaunamos pas vargo- 
nlnką jo bute: 1976 25th St., 
Detroit 16, Mich.
• Argentinoje lietuvių tau- y 

tinis ansamblis “Daina” at- 
šventė 5 metų sukaktį. Ta pro- ji 
ga pastatė K. Blaumanio vei- | 
kalą “Siuvėjų dienos Silma- 
čiuose”, režisavo ' V. Petravi- 
čius, dekoracijos arch. J. Stei- 
kūno. Ansamblis per tuos 5 
metus suvaidino keletą veika- 
lų; choras davė eilę koncertų Į 
ne tik lietuviams, bet ir ar- 
gentiniečiams. Stipriai veikia 
tautinių šokių grupė.

• Vasario 16 gimnazija ruo< 
šiasi suvaidinti M. Venclauskd . ž 
“Užburtoji dūdelė” — 4 veiks-, 
mų pasaką. Vaidinimai įvyks 
vasario 16 d. gimnazijoje, vai- 
dina tik mokiniai.

• Vatikane per radiją viso- į 
mis pagrindinėmis kalbomis 
buvo skaitoma vieno pasižy- 
mėjusio dvasininko paskaita a- 
pie Lietuvą ir ten vykstančius 
tikinčiųjų persekiojimus. \

• Melbourne, Australijoje, 
buvo surengta 5-ji lietuvių 
sporto šventė. Laimėtojams < 
paskirtos dovanos.

Barbara Darlys dainuos Wa- . 
shingtone Tautinės Galerijos 
salėje.

*Kearny-Harrison Sopulingosios Dievo Motinos lietuvių parapija savo 
40 metų gyvavimo sukaktį (1915-1955) įamžinsmaujais Dievo Namais.

Naujoji Bažnyčia — tas Dievo meilės amžinasis židinys—šios para-, 
pijos lietuvių jau baigiamas statyti. Greitu laiku suskambės naujosios 
bažnyčios varpai, skelbdami džiaugsmą, kad Dievo garbei išaugo nauji

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS 
NAUJOS BAŽNYČIOS STATYMO FONDO 

KOMITETUI
29 Davis Street, Harrison, N. J.

<2. SKanJaar (praajys, ež. 
(Pabaiskas). ė’*
43. Žtirgždė, Šešupės int- 

(Šurąkai). »* ;
Atsakant reikia pažymėti, 

kaip kuris vardas iš tikrųjų ta- 
r amas vietos žmonių. Mūsų 
sąraše iš ankstyvesnių žemė
lapių duodamos lytys kai ku
rios gali būti ir .iškraipytos. 
Geriausia šalia vardininko 
Enksnio dar nurodyti ir kilmi
ninką bei įnagininką. Visoms 
trims lytims reikia pažymėti 
kirlį arba bent pabraukti kir
čiuotąjį skiemenį. Būsime dė
kingi už kiekvieną nors ir 
smulkią pataisą. Pageidauja
mos ir šiaip pastabos bet kurių 
ir čia neskelbiamų vietovardžių 
rašymo reikalu. Visas žinias 
prašom siųsti man šiuo adre
su: University of Pennsylvania, 
3423 Woodland Avė., Phila- 
delphia 4, Pa. Atsakysiantiems 
dėkui iš anksto.

Norime suorganizuoti Kalėdų 
eglutę ir vaikučius nors kuk
liai apdovanoti.

Amerikoje ir Kanadoje gy
venantieji lietuviai, globojan- 
tieji visas Vokietijoje esančias 
vargo mokyklas, nepamirškite 
ir Ulmo. Už tai būsime dėkin-

Pastarųjų tarpe buvo visiems 
gerai pažįstamas, malonus ir 
artimas kun. Magnaus J. Ka

merinių progų yra 40 Valandų zgn0 draugas, prelatas Myko- 
atlaidai. . jas j Urbonas iš Du Bois, Pa.

Pittsburghe šv. Kazimiero 
lietuvių parapija, kuriai vado
vauja gabus ilgametis klebo
nas, kun. Magnus J. Kazėnas, 
turėjo^ savo 40 valandų atlai
dus, sujungtus su misijomis 
nuo lapkričio 22 d. iki lapkri
čio 28 d. Visas dienas, rytais 
ir vakarais, tikintieji gausiai 
dalyvavo pamaldose ir ėjo šv. 
sakramentų. O paskutinį vaka
rą mūsų gražioji, talpi ir ką tik 
atnaujinta bažnyčia buvo skli
dinai perpildyta.

Presbiterijoje, be vietinių ku
nigų, dalyvavo gausus būrelis 
kaimynų ir iš toliau atvykusių 
dvasiškių. Jųjų tarpe buvo vie
nuoliai pranciškonai, . marijo
nai, kapucinai, pasionistai ir k.

Misijas vedė ir lietuviškus 
pamokslus sakė plačiai žino
mas, populiarus ir iškalbingas 
misionierus T. Modestas Stepai- 
tis, OFM. O angliškajai prog
ramos daliai vadovavo kapuci
nas Tėv. Wemon Hanon, OFM, 
Cap. t

Procesijoj gausiai dalyvavo 
vietinės mokyklos mokiniai,' 
paruošti seselių pranciškiečių.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia, kaip jau per daugelį me
tų, taip ir šįmet, gražiai pasi
tarnavo didesnei Visagalio 
Viešpatis^ garbei ir savo uolių 
parapiečių dvasinei naudai.

namai, o didingoji giesmė — Te Deum Laudamus 
siojo padėkai.

Bet ligi to džiaugsmo dar didelis kelio galas. Mes visomis jėgomis 
skiname tą kelią į mūsų tikslą — greičiau baigti tą lietuviškąjį Dievo Ži
dinį, — nes esamasis yra pusrūsyje ir jame senai nebetelpame, bet mūsų 
žygiui palengvinti reikalinga parama. Mes žinome, kad geriau yra duo
ti, nei prašyti, bet šiuo atveju drįstame kreiptis į Jus, tautiečiai, kad įver
tintumėte tą mūsų didelį ryžtą ir ateitumėte mums į talką.

Geros valios ir dosnumo lietuvio širdis visada buvo pilna. To dosnu
mo tikimės sulaukti iš Jūsų mūsų dideliems ir šventiems darbams. Mūsų 
kreipiamais į Jus yra džiaugsmo šauksmas, kuriuo norima dalintis su Ju
mis. Visi, kurie išties mums ranką, atsiųsdami nors kuklią auką, padidins 
mūsų džiaugsmą, nes pagreitins naujosios bažnyčios statybą.

Mūsų geradariai - tėmėjai ras vietą šios parapijos istorijos pusla
piuose, o tatai liudys, kiek daug ryžto ir aukos lietuvis skyrė Dievo garbei.

ež- (Krasnapolis,
aps.).

10. Gumerta, Šušvės int. (Pa
šušvys).

11. Juostytas, Juostos int.
(Raguvėlė).
12. Kianlyčia, įteka Žuvinto 

ežeran.
13. Kaliniai, Molėtų vis. k. ar 

bžk. (?)
14. Letava, Neries int. (Gelvo

nai).
15. Lmkuvė, Nevėžio int. ties 

Surviliškiu.
16. Malka ar Melka, Širvintos 

int (šašuoliaij.
17. Nasvė, šventosios int.

(tarp Svėdasų ir Užpalių).
18. Notygala ar Notigalė, ež.

(tarp Pandėlio ir Skapiškio).
19. Noropė, Mūšos int. (Gruz-

-<r ■■■-
♦. -U -■ - £■

Kun. L. Voicekauskas, 
Kearny-Harrtam, N. 4. Soputetgmios Diev 

Motinos parapijos klebonas



Skuta
ŠVELNIAU

Klausykime lietuviškų valandėlių
IK

Chicago, III

JEI IR BUTŲ
JUSŲ1BARZDA

KIETA
IT VIELA

pradėk naudotis šiuo nauju nuostabiu skuti-

naujienos, muzika. 
Tei. KV. 4-9293 
AD JEZAVTTAS 
Muzikos Dtr

«m orand qrr.
J. P GTNKUS 
Dfrektortt •

Kodėl me* naudojam VIENA DIDESNE PA
PRASTĄ GALVĄ vietoj sudėtu H daugelio matu

HOMESTEAD, PA.

BROOKLYN 11. N. .
J. VALAKAS 

x Pranešimų Dtr

Klausykite
LIKTI 1US ATSIMINIMU^

1M4 WWnE s*. HH&Df ,NJ-

linkė, lietuvių knygynai tremti
niu draugija, keli lietuviai bei 
kitos patriotinės organizacijos. 
4 I lietuviškos spaudos ‘minė

jimą maloniai kviečiami vsi 
Waterburio ir apylinkės lietu
viai — senimas ir‘jaunimas be 
jokių skirtumų. Seniep prisi
mins, kas jų ir jų artimųjų da
ryta, jaunieji gi pasimokys, 
kaip senųjų mylėta ir brank
tą, kas sava ir lietuviška.

draudimo laikais prisidėję lie
tuviai, kurių vienas kitas gal 
trumpai papasakos ir savo pri
siminimų. ♦

Toje pačioje sukaktuvinio 
akto salėje akt Viktoro Vait
kaus Lietuvių knygynas suor
ganizuos lietuviškosios spaudos 
parodą -ir ten pat bus -spaudos 
kioskas, kuriame. minėjimo da
lyviai galės įsigyti naujausių 
lietuviškų knygų bei kitų leidi
nių. Tuo ypač galės pas’naudo- 
ti minėjimo svečiai iš toliau, 
kuriems įsigyti knygą nėra 
kasdieninis reikalas. O water- 
buriečiai turės gerą progą pa
rodyt, kaip jie brangina spaus
dintą žodį ir kaip rūpestingai

Lietuviškosios spaudos 50 
metų sukaktims, kai buvo at
gauta spaudos laisvė Lietuvo
je, bus specialus minėjimas 
gruodžio 11 d. vakare per Dr. 
M. J. Gonely lietuvių radijo 
valandos programą.

Sekmadienį, gruodžio 12, 
šv. Juozapo bažnyčioje 11 vai. 
pamaldos už knygnešiui, lietu
viškosiom spaudos kūrėjus, pla
tintojus, rėmėjus ir k.

Tą patį sekmadienį 3 vai. p.p. 
lietuvių kulbo (103 Green St.) 
salėje įvyks sukaktuvinis aktas 
su gera programa ir spaudos 
paroda. Aktualią paskaitą 
skaitys rašytojas Stasys Sant
varas iŠ Bostono.

Meninėje programos dalyje 
bus pasižymėjęs komp. A. A- 
leksio vadovaujamas vyrų 
kvartetas, deklamuos jaunieji 
menininkai, dalyvaus ir skau- 
tai-ės; bus pagerbti prie lietu
viškosios spaudos darbo anais

—- Gruodžio 12 numatytos 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
statomų pastatų kertinio ak
mens iškilmės. Šią savaitę 
baigti plieno pastatymo darbai 
ir seka antrojo aukšto mūriji
mas. Kartinio akmens šventi
nimas nusitęsė dėl to, kad iki 
šiolei nebuvo galima supilti 
žemių apie išlietas sienas.

— Augustinas Kuolas plati
na lietuvišką spaudą Tautos 
Namuose. Jei kiekviena lietu
viškoji kolonija turėtų po ke
letą panašių spaudos darbuo
tojų, lietuviškieji laikraščiai 
klestėtų.

— Toronto moterų šalpos 
grupė “Daina” retu nuoširdu
mu dirba šalpos darbą. Arti
nantis šventėms sekmadieniais 
po pamaldų dainietės kalbina 
nevieną parapijietį aukomis 
prisidėti prie likusiųjų Europo
je sušelpimo. Tik retas kuris 
atsisako.

nesuerzina ne 
jautriausios odos

4--30-5--J0 **t*k.ė- 
S f tu WEVD

Dlrrkforlvt____________ •

J. ir M. Grėbiionai lapkričio 
25 minėjo 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Abu yra uo
lūs lietuviškų ir katalikiškų 
draugijų veikėjai ir rėmėjai.

Parapijos vargonininkė prieš 
Kalėdas lanko parapiečlus da
lindama kalėdines plotkeles.

Ignas Galmis su šeima per
sikėlė gyventi į Miami, Fla. 
Galinis per 20 metų išbuvo mū
sų parapijos komitete bei pri
sidėjo darbu prie visokio veiki
mo. Gailiedamiesi jo netekda
mi, linkime gero pasisekimo.

M. Ragauskienė staiga mirė 
lapkričio 28. Laidotuvėse daly
vavo du sūnūs iš Hartfordo, 
Conn; su savo žmonom. Velio
nė buvo susipratus katalikė, 
rėmė bažnyčią, lietuvišką spau
dą, rinko aukas Balfui bei ki
tiems reikalams. Netekę geros 
veikėjos, nuliūdusiems vaikams — TT Pranciškonai, dirbą 
velionės pažįstami reiškia Prisikėlimo parapijoje, neseniai 
krikščionišką užuojautą. A. S. pradėjo sakyti pamaldų metu

Lietuvių Radi o Draugijos Programos 
J. P. GINKUR ntrektorto*

Trečiadieniais 10 P.M.—WWRL 1600 kc^—506® W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro t angomis transliuojami (vairūs visuomenę pranešimai

iOčC? •

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmu, tankiai 
susijusiu su reumatizmu. arthritis ir 
neuritis, tai kodėl juos nebandyti 
ŠIANDIEN mūsų išlaidomis. Juos 
tūkstanč;at vartoja jau virš 30 metų.

Mo laikraMo akattyteJanM vaistai

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA
WFSX—1236 kilocyeles—Marblehead-Salem, Mass,

DEARBORN 99819 
TOPLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

31 Bnnker Avė., Brncktoa 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

katachetin us pamokslus. Pa
mokslai gerai paruošiami.

— Jei tektų atžymėti dau
giausiai visuomeninį ir -organi
zacinį darbą dirbančius, t tai 
būtų A. Rinkūnas, J. Simona- 
vičius ir L. šalna, kurie jau ei
lę metų neša nelengvą naštą.

— Nors jau daug kartų buvo 
liesta ir spaudoje rašyta apie 
parengimų programų sutrum
pinimą, deja, torontiškės orga
nizacijos į tai visai, nekreipia 
dėmesio. Liet. Kariuomenės 
šventės programa, šiaip jau 
skoningai paruošta, užsitęsė 
virš 3 vai. Nenuostabu tada, 
kad tenka maldaute maldauti 
tautiečių atsilankymo į liet, 
parengimus.

— Massey - Harris-Ferguson 
bendrovės streikas pasibaigė. 
Reikia tikėtis, kad nemažas 
skaičius lietuvių galės atgal 
grįžti į fabriką. Padėtis su dar
bais ne kiek nesitaiso. V.

Model W Shavemaster Maftipte heads

ŠVELNIOJI, patogi, nuolat sukantis Sunktam gal
va yra didesnė ir turi per 3000 skutimo peiliuką 
—daugiau negu kiti elektriniai skustus*!!. Kiek
vienas peiliukas žaibo greičiu per minute padaro 
per 24 milijonus skutimo judesiu—daugiau negu 
kiti elektriniai skustuvai su daugeliu gaivu.

Pasiimk nauja Sunktam Sfcavfmastės I namus. Jei 
per 10 dienu nejsitikinsi, kad turi švelniausiai, šva
riausiai, grečiausiak skutant* skustuvu, kokio dar 
nesi turėjęs, atnešk Shavemaster ir bus sugražinti 
pinigai. Jei kam‘"kitam Kalėdom Sunkė am Skave- 
master dovanotum, tai 10 dienu namie bandymo lai
kas prasidės nuo Įteikimo dienos.

negu betkuri kita priemonė— 
drėgna ar sausa

Pagydomi su 

DEL-JAY< 
Easy Rub

Gydantis. įsisunkiąs, be riebalu 
tepalas. Pasi’ >in’-. :"ų vaistų 
šiandien.: S?;sk : už 1 bute!*.

Dd-J y Co., 1C3 N. State 
9th floor, Chicago, HL

Veikimas garantuotas arba graži
nami pinigai. Nesi—ėama C.O.D.

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF I.ITHITANIA WT OA 
RRADDOCK, PA.

Duok jam elektrinį skustuvą, kuris visiškai skiriasi nuo kitų. Duok Sunbeaai Shavemaster 
—tą, kuris skuta švariau, ŠVELNIAU ir greičiau negu betkuri kita priemonė —drėgna ar 
sausa. ' •

Tik Shavemaster turi didelę, slidžią, nuolat besisukančią skutimo galvą, kuri skuta kiek
vieną barzdą švariau ir trumpiau, plpnsknos jąporiu vos liesdama. Tik vien Shavemasterio 
galva leidžia skutimą paversti maloniu masa žavimu. Shavemasteito greito skutimo peile- 
liai yra taip arti, kad per padidinamus stiklus, kaip rodoma viršuj, oda lieka švelni ir švari. 
Nėra per Įdėtos barzdos—nėra psr jautrios- odos.

Užeik pas Snnbeam pardavėją šiand'en ir 
mosi malonumu.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ko 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIO — Lithuantan Radio Hour. M Cot- 
tage St„ Nonrood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
0 Ivaškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
iridge. Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
S-1940; KIrkland 7-8533.

su nuostoliais. 13 stalų, kampinis na
mas. Vieta išnuomota. Sauk Ray EN 
9-8488, arba Joe TA 3-1629.

SVARIAU 
GREIČIAU

5 METAM GARANTUOJAMAS 
NEMOKAMAS PATAISYMAS

SHAVEMASTER yra vienintelis skustuvas, tikrai ga
lingas su šepečio tipo, series wound 16-bar armatūros 
motoru. Dėl šios ir kitų savybių Sanbeam duoda ne- 

. mokamai 5 metam motoro taisymo garantija.
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GONDOLA RESTORANAS

PRIEŠKALĖDINIS IŠPARDAVIMAS

REctor 2-2966
Dept LNew York 36. N.Y.

D A 9-0422
POEZIJA

AT 9-4756

5.00

2.00

3.00

4.50

$5.00 
2.00 
0.70

1.25
2.50

37 Sberidau Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APptegate 7-7083

BABYLON—anglų stiliaus namas, 320 
E. Merrick Rd., 10 kamb., 4 vonios, 3 
auto garažas, 130x250, neseniai pada
rytas priestatas i Great South Bay, 
tinka bizniui, ypač laidojimo įstaigai 
arba restoranui. Tuoj pat galima už
imti.- Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

Susitarti MOh*wk 9 0163.

MILTON ZEMLAK (Baltimore, Md.), 5 metą berniukas, parvyko H 
ligoninės pasveikinti Kalėdoms savo motinos;, jis nepagydomai serga 
inkstu vėžiu.

MEADOVVS CRAFT (Dept L. C.) 
190-02 99th Avė. HoEis 23, N. Y.

Prašyk nemokamai katalogo 
Dovanos ir kiti pirkinai! Dabar.

Po$l
Iš Mase. A. Waraplckas — 

New Bedford; D. Jonikas, A. 
Loh, M. Sangavičius — Brigh- 
to-; K. Trinka — So. Boston; 
kun. P. Juškaitis, F. Janiūnas, 
J. Lukašiūnas, P. Šleivis — 
Cambrkjge; Z. Petrauskas — 
Dorchester; M. Šilauskienė — 
Haverhill; P. Kazlauskas, V. 
Krakauskas— Lawrence; E. J. 
Balutis, V. J. Kudirka, A. Na
vickas, J. Tabaras—Ncnvood; 
Ign. Sutkus — Somerville.

Po $3
W. J. Dilis, Ė. Orange, N. J

Po $4
Rev. J. Kučingis, Los Ange

les.

Po $1.50
J. Sirgedas — Brooklyn.

14 karatų auksinis
KRYŽELIS IR GRANDINĖLĖ

PARDUODAMA GAS STATION 
geroje vietoje, 35099 galionai mėne
siui. Teiraukis JIM

KULTCRINGAS ŽMOGUS DUODA
KULTŪRINGI, DOVANA

PARDUODAMA gerai įrengta CAK 
Washing Eųuipment Co. Veikia ketu
riuose Ateituose. Galima uždirbti per 
metus daugiau kaip $12,909.

BE 5-9717

TIKRU DEIMANTU ' 
$5.95

DYKAI! Su kiekvienu pirkiniu, 
plūs minėtą, dar gausi gražų

Taikos Karalienės sagtį

minučių ėjimo kelias ligi Crestwood 
stot Ąrti tart. mokyklas ir bažnyčios. 
$35000. Tartis są savininku

SPRAY PLANT 
skubiai parduodama su nuostoliais 

sau, pilnai įrengta.
« Teirautis: OR 4-5955

DOUGLASTON. Erdvus 4 mieg. na
mas, 110x16, mamutinis gyv. kamb., 
valg. kamb., mąster mieg., 2 vonios, 
saulėtas balkonas, powder kmb., 2 ug
nies židiniai, tarnaitės kmb., pečius, 
šaldytuvas, skalbykla, džiovykla ir 
daug k. Netoli kat. mokyklos, bažny
čios. Greit parduodama. $25.000.

BA'5-4983

IR KOKTEILIO UŽEIGA 
Lafayette Avė. ir Ashland Place 

Brooklyn, N. Y.
(prieš Muzikes Akademiją) 

Geras maistas prienama kaina ir pa
gamintas taip, kaip mūsų prityręs 
Chef Solly gan pagaminti ir ypatin
gai “Pagal gero skonio receptą.”

NE 8-9547

HASTINGS. Naujai dekoruotas ply
tinis koloninis, 23’ gyven. kamb., ži
dinys, pilnas t valgomasis, keraminė 
tilė, virtuvė, prausykla, vonia, 3 mie
gamieji. Namas uždaroj gatvėj, 3 blo
kai lig mokyklos, SI min. lig Grand 
Central. Prašė $21,000.

HAstings 5-1949

FLATBUHH (E^. 34 Street; between 
Quentin and R),. one^family detached 
brick -30x100 3 jbedrooms — 2 full
baths — all latest modem improve- 
ments. Finished basement with bar. 
Accessable to Čatholic School and 
Churches. $24,000.

DE 9-2299

1.50 
i-.oo 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKS

AR JCS ATRODOT 
KAIP REIKIANT?

Mokyklos, Kolegijos, Bažnyčios, Drau
gijos, kaip su jūsų uniformom ir ap
ranga? The OLYMPIC CONDITION- 
ERS išvalys, sutvarkys ir pataisys jū
sų komandų uniformas ir aprangą. 
Mes turime daug klientų, kurie pa
taikinti mūsų prityrusių darbu. Ar 
jūs neprisidėsit? Pašauk —

DOMINIC STIMOLA, Rep. 
KI 8-4342 arba rašyk OLYMPIC 
CONDITIONERS, 2895 Webb Avenue, 

New . York 68, N. Y.

DOVANŲ PLANO 
PATARNAVIMAS 

ame varnam mažu maišytai

NUOSTABOS PAPUOŠALAI IR ; 
NUOSTABIOS APYRANKES '

Nepaprasti auksiniai dalykai, seno
viniai ir brangakmenių. Kainos - že
miau detalės kainos, plūs 30% diskon
to Kalėdoms.

Rašyki prašydamas nemokamo kai
noraščio. (

CHAKAL JEWELERS
225 W. 84 St NYC. 29 aukštas .

BR 1-4926

BAY RDDGE—padalintas plytinis, 6 
kambar., yra porčus, užbaigtas rūsys, 
garažas, aliejum, šildomas, audrų lan
gai. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
Nuosavybė A-l rūšies sąlygose.

TE 7-3885 pe 5 PAL tiktai.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE V. Andriukaitis, Audra Žemaičiuose, 
218 p. ■

P. Andriušis. Anoj pusėj ežero, 101
A Vaočiulaitis. Valentina, 142 p.
D. Pilla. Siela už sielą, 304 p.
P. Tarutis. žirgeliai padebesiais, 99 p.
J. Grušas. Pabučahimas, 155 p.
St. Būdavas. Varpai skamba, 180 p.
V. Pietaris. Algimantai, 267 p.

MAISTO IR SKANĖSIU parduotuve 
LetatiuMa ąšui — tafrti ffminial žra- 
žkela galiam. Sarattiaru įefeoe $599,

FLORAI* P ARK, Plytinis daug kamb. 
narna: valgomasis, saulės porčius, ži
dinys, knygom spintos, mod. virtuvė, 
halės, powder kamb., 3 mieg. kamb., 
vonia, skalbykla, dirbtuvė, fin. žaidi
mo kamb., ven. užoulaidos. Rusco 
kombinuoti sėtiniai ir nuo audrų lan
gai: 1 sujungtas ir 1 atskiras garažas 
užpakaly; užpakilinis kiemelis aptver
tas, sutvąrkytas, puiki aplinka, geras 
susisiekimas, mokyklos, bažnyčios, ap
sipirkimo centre. Biznio perkėlimas 
verčia parduoti.

Susitarti TeL FL 4-8838.

KAIP BOTI LAIMINGAM
Saugokite savo Širdį nuo neapykantos, protą—nuo rūpesčių. Papras
tai gyvenk, nedaug tikėkis, daug duok, dažnai dainuok, visada 
melskis. Pripildyk savo gyvenimą meilės, skleisk giedrumą, užmiršk 
save, galvok apie kitus. Daryk kaip norėtum, kad tau darytų. Visa

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekų m i visi collisioa, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

d. MALDUTIS, namų tek HY 7-3247 937 GRAND STREET
Z. ZAUAUSKAS, aamq teL GL. 6-8659 BROOKLYN, N. Y.

RESTORANAS - BARAS (turi savo 
zoną) Westchestery, įsteigtas prieš 10 
metų. Metinė apyvarta $50.000. Ap
link dirbtuvės ir gyveria šeimos. Pil
nai atnaujinta, didelis valgomasis 
kambarys, įrengta virtuvė, ilgai iš
nuomota. $25000. YO 9-9263

2.20 
p. l;50 

2.00 
2-00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00

Auksuota kančia ir raidės INRI su 
gražiu 3 inč. kryžium, plastikos dram
blio papėdė ir graži plastikos dėžu
tė. Dovanai įpakuota. Tik $2 post- 
paid.

; Po $2
Prel. I. Albav čius — Cicero, 

K. Kubaitis — Roselee, N. J.; 
J. Melynis — Keamy, N. J.; 
V. Remeika — Bloomfield, N. 
J.; A Cergeles, R. Vaičiulis — 
Brooklyn; A Minikovsky — 
Astoria, L L; K. Bukys — Stz 
Catharines, Cartada; J. Blisks 
— London, Canada; M. VUči- 
kienė — Cteveland, OWo; J. 
Pronckus—W. Medford, Mass., 
B. Strimaitis — New Haven.

nan*:iV«Kn*i«tr>tnt-

Skaitykite ir ptettaidte 
Praadftam Varpei

PARK SLOPE ABEA— antroj pusėj 
parko, vienos Šeimos rudo akmens na
mas, 14 k^imb., aliejum šildomas. Tin
ka profesionalam ir biznieriam. Reika
linga matyti, kad būtų įvertintas. Ar
ti kat. mokyki, ir bažn. Kreiptis be
tarpiai. Savininkas ST 9-9458.

Dvigubai stipresnis ir tik keliais 
centais brangesnis 

IBEPOBTUOTAS ALUS 
iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Iš
bandyk dar šiandien.

Dėžė 24/12 oz. bonkų $5.75. * 
FENNIMOEE

BEER DISITUBCTORS
4617—7th Avė. BTdyn 29, N. Y.

GE 6-9124

IMPORTUOTI KRISTALAI
Vokietijos - Austrijos - kitų 

Vazos, indai, peleninės, druskinės 
pipirinės, krėstuvai, druskinės

emaliai, Itališkos figūros, *ir k.
J. FINKELSTEIN and SONS 

81 Delaneey St, N. Y. Ca «-»

V. Gidžiūnas, O.F.M. LegradarFIdeji
O FM. tamlrinhi, 45 p. 050

J. Karys. NeprBtiMMHnes Uetuvos
pHpi, 255 p. 5.00

J. Žilevičius. Cezaras SasoMakas, 127 p. 2.00

NESOVESKITE kai nepasitarsite su 
BNiaata apie pirictiaus balduB. M— gą. 
Hnae jum daug-putai sutaupyti iš 
visu standartiniu baldų, kilimu bei 
draperijų. Pareikalavus pribus atsto
vas. . JACK GRAYMAN, 122 \Vest 
26th Street New York, N. Y. WA 9- 
4514, po 7 PAL skambink DI 9-1269

Taikos Karalienes garsiųjų deimantinių karūnų votyviniu 
šventovių dirbėjai.

ONE MAIDEN LANE 
' prie Broadvvay 

NEW YORK CITY

PARAMUS, N. J. — 3 mieg. rančius 
— daugiau kaip 1/4 akru — didelis 
gyv. kamb.'— žemė gerai įdirbta — 
netoli kataBku bažn. ir mokykla. — 

$15,999. Colifax 1-8486.

G. de Fonesca. Marija kalba pasauliui, 
264 p. 0.50

Prel. Pr. Juras. Pranašystės apie' 
pasaofie galą, 111 P- 1-00

M. Pečkauskaitė. Mergaitės kelias, 99 p. 0.75
Kun. J. Vaitkevičius. Gyvoji dva^a, 

464 p.
Maldės apaštalavimas, 176 p.
Tomas Kempietis, Kristaus sekimas, 

424 p.

SKALBYKLA parduodama su nuosto
liais. Deresbnės tik su rimtais pirkė
jais. Geros pajamos. Pradžiai įnešti 
$4999, paskola Ugi $3599. Reta proga 
tinkamam žmogui. SO 8-3536.

DEVYNIŲ KAMBARIU NAMAS — 
stueco. 6 miegam^ 2 vonios, purkštas, 
naujai dalyta", aHejum tildomas, 2 
anto garažas. Arti kat. mokyklos ir 
bažnytine. Benktai minutės Egi Pnrk- 
wny. žįsreą Rtees 4-5629.

Mūsų ramunių žie« 
dai yra Hungarijos, 
švieži ir medum 
kvepia; moterys* 

Ję kurios geria rante
A ✓ nių arbatą, bCm 
ę* gražios ir nepikta;

galite pabūti dtang 
kitę ir nevalgė, bet pirkite 
mumų ir pradėkite atgauti <e- 
resnę sveikatą. Kai prtata* 
mums $250, tai mes' pMM” 
me jum svarą ramunių Ir 
knygą "Sveikata ligoniam? 
gytytn&a visokių HgųSCHOLES BAKING, he. 

V. Lukas — Vedėjas
SEI Grand Et, BiesUyn, N. T.

Tst EVergreen M808

SAVE UP TO 50% W 
ON VITAMINS

Tiesiai pirkdamas sau sutaupysi iki . 
50%. šie vitaminai yra pagaminti vie
noje iš didžiausių pasauly įmonių, par
duodanti su garantija, kad pinigai gali -3 
būti grąžinami. Federaliniai įstatymai 
reikalauja, kad vitaminai būtų tokie, 
kaip etiketėje parašyta. Tai reiškia, 
kad perkate, kas įpokuota, tiesiai iŠ

> įmonės ar krautuvėse. Mūsų “Vita- 
min Information" knygelėje rasite W 
išvardintų vitaminų rūšių ir minera- 
lų. Ji yra 32 p. ir gaunama nemoka- ? 
mai, skiriama ‘tiesiai jums”. Prašyk į 
jos tuojau ir sutaupysi iki 50%. Ad- 
resas:

INFORMATION BURBAU

SHORE ROAD ABEA—1 šeimos ply
tinis visai padalintas, 7 kambariai plūs 
2 įrengti pastogėj, garažas. Tuoj gali
ma kraustytis, grynai rezid. apylinkė, 
1 blokas nuo Shore Road. Tik susi
tarus. — SH 5-6298,

Puiki dovana sa
vo šeimai, drau
gams, ir jums pa
tiems — kryžius, 
kūjis gali būti 
naudojamas alto
riui, kabinamas 
ant sienos, prie 
žančaus arba i- 
mant kelionėn.

LIEJYKLA, parduodama, puiki ^oga 
Bejantirans fermas. Savininkas pasi- 
taataa, VIKING BRASS FOUNDRY, 
186-24 Stree* Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes Jr.
A D V O KAT A S

O.fe DRAMA
B. Sruoga. Kaažnrierag SBpfega, 250 p. 2.50 

2.00 L- J- VtHcekauslcas. Gims tautos geuijus,
Štai Žmogus (Gavėnios knygutėj, 186 p. 1.C0 .... 80 p. 1.50
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p. 2.00 J- Grimus, žiurkių kamera, 120 p. 1.50
Naujasis Testamentas (įrištas) 2.00 MUZIKA

J Kačinskas Missa ta honerem luun.LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA. j

J. Kmitas. Vytai ir erefis, 576 p.
E. Wiffianis. Medhta aridyv, 192 p.
J .GaiiiuB. tedttten,

VALGYKLA—gera, proga, puikiai ei
nasi, pigi nuoma, gerai įrengta. 
$1699-1166 savaitinės įeigos. Prieina
ma kaina. PR 8-9887.

A. Maoana. Saulės giesmė, 454 p.
A Maceina.' Didysis inkvizitorius, 222 p.
J. Kontais. Džiaukis gyvenimu, 72 p.
Nell ViŠn. $V. Antanas Paduvietis, 145p. 1.00
Dr. J. Prunskis. Prie vffites kryžiaus,

; - 139 p. 1.50
Šventąją gyvenimai, 936 p. 2.00 p Kirša. šventie^ akmenys, 112 p.

J. Aistis, Sesuo buitis, 45 p.
J. Aistis, Be tėvynės brangios, 60 p.
A. Tyruolis. Kefionė, 126 p.
A. Tyruolis. Lankų liepsnos, 44 p.
J. Kėkštas. Etapai (įrišta), 141 p.
Vai lėkite damos! (200 dainų), ^0 p. 1.00

UŽKANDINE — fabriko rajone — 5 
su puse dienos darbo — atdara nuo 
5 AM. iki 6 PJL

EBHIAS DINER
5429 Grand Ave^ Maspeth, L Ig N.Y.

. ĖASTCUBCOTR S nūdam kaimėly 
. snasavjbL 1 10 kamb. baltas

namelis.

Iš Conn.
A Skelte — Bethlehem; J. 

Kavaliauskas — Hartford; M. 
Marteškienė — >?ew Brltain; 
P. Laukaitis — Torrington; V. 
Blauzdžiūnas, P. Brazauskas, 
A. Gvazdauskas, JjJ?uodžiūrffis, 
E. Sabulis, J. agtas, M. Stan
kevičienė — Waterbury; P. 
Muleckienė —Union City.

Už aukas nuotakai dėkoja

IEŠKOMA BUTŲ 
su utetaMt bet kratoj srity.

V. Augustmas. Lietuvos vaizdų albumas 5.00 C. Sasnauskas. Lietuviškb muzika, 133p. 3.50
Lietuvos niehyvas, 436 p. 150 . VATKTT TJTFRATCYRA

. ^..1 023 k. h.J. Gnšmanauskas. Tolimieji kvadratai.
«- -P' 2 00 Haufas. Pasukos, 93 p.

Vac. Biržiška. Vysk. Valančiaus ’
biografijos bruožai. 100 p. 1.00

Kun. St Yla. Mažąją maldoa
* (Vardan Dievo) 

Kųjy St, Yla. Sveika Marija, 357 p. 
Kan. F. Bartkus. Bfik maa matau, 

. 413 p.
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IŠNUOMOJAMAS kambarys, 
350 Keap St, B’klyn; aparta* 
merrtas 21. Kreiptis į Kotryną 
Upnlckienę.

Solistei akompanuos Jeronimas Kačinskas

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

KAUNO OPEROS ARTISTES

Pakrikštyta
Dovydo S&age . ir Monikos 

Bartusevičiūtės - Savage sūnus 
Dovydo ir Jono vardais. Tėvai

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

UlMmM DMtata* 
84-«t JAMAJC AAVK.

(prie Fortą* Partoay Staltaa) 
TOoodhaven, N. Y.

(jraodfto 8
=■ Nekalto. Prasidėjimo šventė 
ir .Marijos šventųjų metų užbai
gimo diena. Katalikai privalo 
išklausyti mišių.

Putnamo mergaites vaidino New Yorke fv

Lietuvių Bendruomenė, tal
kinama AX.L Dariaus-Orino 
Posto, ateitininkĄ Pahalt'jn 
Moterų Tarybos, Lietuvių Įdu
bo, Ramovės, Santaros, skautų. 
Sporto klubo, šviesos ir Turti
nio Akademikų Sambūrio, ren
gia vieningų Naujųjų Metų su
tarimų Park View salėse, 260 
Knickerbocker Avė. Kvietimai 
ligi gruodžio mėn. 26 d. užsa
komi Baltė: telef. EV 7-1422, 
Darbininko red.: GL 5-7281, 
pas J. Ginkų: EV 4-9293 ir Tė
vynės red.: LA 4-5529. Pinigus 
siųsti (galima ir kvietimus už
sakyti) šiuo adresai: Mr. A. 
Vakselis; 85-09 88th St.„ 
Woodhaven 21, N. Y., telef.: VI 
6-3246.’ Kvietimai (su užkan
džiais ir gėrimais) —5 dol., 
studentams bei moksleiviams 
350 dol.

IŠNUOMOJAMAS «Mb kam
bary* su baldais. Kreiptis: W- 
kulskięnė, 201 Etna St, Brook
lyn, N. Y. TeL AP 7-7630.

mintį priėmė ir nutarė Vasa
rio 16 minėjimą daryti Bostono 
arkivyskupijos katedroje Wa- 
shingtono gimimo dienoje, va
sario mėn. 22 d. Atsiklausus 
Bostono arkivyskupiją, jis su
tiko dalyvauti tokiame minė
jime. Taip pat jis pats pasiža
dėjo tą dieną a tnaSauti šv. Mi
šias ir pasakyti pamokslą. Da
bar tik. patiems lietuviams rei
kia sukrusti, kad minėjimas 
būtų gausus ir įspūdingas.

Šv. Vardo Draugijos
nariai, Angelų Karalienės 

parapijos, gruodžio 12 d. per 8 
vai mišias eis bendros komu
nijos ir po mišių 9 vai susi
rinks parapijos salėje, kur bus 
padaryta buvusoi baliaus apy
skaita. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Petras Šalkauskas,
mirė lapkričio 27 d., palaido

tas gruodžio 1 d. Velionis buvo 
Angelų Karalienės šv. Vardo 
Draugijos narys.

Du beturiu dailininkai
' — A. Bielskis ir R. Viesu

las — dalyvauja Panoras Gali 
(62 W. 56 St. N. Y.) surengto
je parodoje. Yra išstatę po vie
ną kūrinį. Paroda atidaryta 
gruodžio 6 - ir tęsis tris savai-

Liet. žurnalistų
Sąjungos Nevv Yorko sky

riaus susirinkimas įvyksta 
gruodžio 12 d., 12:30 v. p.p., 
Apreiškimo parapijos mokyk
loje. LŽS pirm. V. Rastenis 
padarys pranešimą organizaci
niais klausimais.

Per Kalėdas
Liet. Vyčiai Apreiškimo pa

rapijos salėse rengia šokius; 
gros du orkestrai: Jezavito ir 
Kontrimo.

Lietuvos gen. konsulas
ir ponia Budriene Austrijos 

atstovo prie UNO (Psrmanent 
Observer) ir Austrijos Gen. 
konsulo pakviesti, dalyvavo 
priėmime gruodž'o mėn. 2 d. 
Ambassador Hotel, Austrijos 
Kanclerio Juliaus Raab gar-

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtfge Ir Boatono kolonija* *e- 
miauatomi* kainomis. Kainos tos

W AITRUS 
rU NEKĄL HOME 

107 Wetater Avenue

Lapkričio 28 Apreiškimo pa
rapijos salėje buvo Putnamo 
seserų rėmėjų suruoštas vaka
ras.

Gausiai susirinkusiems žmo
nėms to vienuolyno kapelionas 
kun. St. Yla, padarė praneši
mą apie Nekalto Prasidėjimo.

vienuolyno darbus,
- nurodęs,- kad nuo 1943 m. 
Putname esti mergaičių sto
vyklos, pro kurias 1 gi šiol pra
ėjo 951 stovyklautoja. Mokslei
vių bendrabutis veikia nuo 
1949 m.; juo pasinaudojo 119 
mergaičių, kurios, tarp kitko, 
surengė 32 vakarus Putname 
ir lietuvių kolonijose. Bendra
butyje veikia muz kos mokyk
la, joje mokosi 48 mokinės. Se
serų spaustuvė spausdina 7 
laikraščius lietuviškai ir 4 ang-

orgamzuojamos mergaičių ir 
moterų uždaros rekolekcijos; 
jų buvo 45 ir dalyvių viso 1505. 
Vasarotojų ligi šiol būta 280, 
o Lietuvių Dienoje per 8 metus 
dalyvavo 19.000 žmonių, šiuo 
metu seserys stato koplyčią, 
kurios rūsys jau įrengtas pa
maldoms. Toronte seserys turi 
vaikų lopšelį su 80 vaikų, o 
Montrealyje — vaikų darželį.

Dariaus Girčao paminklo
komitetas visuotiniame susi

rinkime pranešė, kad surinktų 
aukų yra ižde 6,013.77 doL 
Šiuo metu siuntinėjami laiškai 
organizacijoms, asmenims, 
prašant paminklui aukų. Taip 
pat rūpinamasi surengti paren
gimų. Gauta auka 25 dol. iš 
SLA 48 se;mo.

m!,J ■ • Ilk

Po šio pranešimo sekė 
meninė programa,

kurią atliko Vlada Brazaitis-, 
nėf paskaičiusi savo kūrinį 
Viena naktis Jeruzalėje’, bend
rabučio mergaitės suvaidino 
vaizdelį “Stebuklo belaukiant” 
iš Marijos apsireiškimo Šiluvo
je ir paskui pašoko Kepurinę, 
Audėjėlę ir Bkzdngėlę, akto
rius K. Vasiliauskas padekla
mavo B. Brazdžionio “Tėviškės 
dūmai”, Krilovo “Asilas ir lakš
tingala” ir “Uošvės laiškas į 
Ameriką”; Aldonos Šlepetytes 
baleto studijos mokinės pašo
ko: V. Matekūnaitė — klasiš
ką polkutę, V. Ramanauskaitė 
—Čaikovskio Svajonę, L. Vasi
liauskaitė —‘ Mendelsono Pava
sarį ir V. Jocytė — valsą. A- 
kompanavb Aldona Kepalaitė. 

Įtekai bei daug knygų. Seserų Vaidinimui^ dekoraci jos ir gri- 
išlaikoma senelių prieglauda 
veikia nuo 1942 m.; joje dabar 
yra 22 seneliai. Nuo 1943 m.

IŠNUOMOJAMAS didelis ap
šildomas kambarys — 186 L 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. Priva
žiuoti Jamaica linija, Normood 
stotis. Kreiptis vakarais arba 
sekmadieniais.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir. pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyvena 191 Norfolk c-.-, Dor- 
ehester, Mass.

Kazimiero Baltos ir D-_ autės 
Ltagvytės - Baltienės duk
tė Kristinos ir Marijos var
dais. Tėvai gyvena 171 M St., 
So. Boston, Mass.

Julian Aleiander ir Bėgiuos 
GBneekaitės - Alexander sū
nus1 Geraldo ir Stanislovo var
dais. Tėvai gyvena 71 West- 
glow St., Dorchester, Mass.

. Albino Jarris ir Leonoros 
Gfineckaitės - Jarris sūnus 
Kristoforo ir Albino vardais. 
Tėvai gyvena 160 D. Squan- 
tum St., Quincy, Mass.

BARASEVIČIU8 ir SUNŪS 
FUNERAL HOM E 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JQSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOntb Boston 8-2508

(BIELIAUSKAS) 
FV'iifeBAL HOME 

M. P. KALIAS — Direktorių 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

mas buvo daB. Juodžio. Vakaro 
programai vadovavo akt. K. 
Vasiliauskas. <

Parinktas vaidinti veikalėlis 
žiūrovo neįtikino ir nepagavo, 
tačiau atskirus vaidmenis ben
drabučio mergaitės attiko ge
rai: Elona Marijošiūtė — dva
rininkė, GražinaGulaitytė— 
Alfukas, Aldona Vasiliauskaitė 
— senelis, Juodytės — pieme
nėliai. ' -

Buvo dar parodytas filmas iš 
pašventinimo •

koplyčios kertinio akmens
su kun. St. Ylos paaiškini

mais ir padėkos žodžiais rėmė
jų pirmininko' Juodžio ir vie
nuolyno viršininkės M. Augus
tas.

Nuoširdi padėklą išreikšta 
Apreiškimo parapijos klebonui 
kun. N. Pakalniui už nemoka
mai suteiktą salę.

Pel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME
564 RAST BBOADTOAY

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G'R A B O R I U S

’ BALSAMUOTOJAS
231 Beuford Avė.
Brooklyn, N. Y.

salezietis^ iš Portugalijos, at
vykęs į New Yorką, buvo čia 
savaitei sustojęs. Iškeliavo į 
Kanadą pas savo brolį. Iš ten 
vėl grįš į Portuagliją*

Liet Vyčių
\ New Yorko ir Nevv Jsrsey 
^apskričių seimas įvyksta sek- 
-rnadienj, gruodžio 12 čL, Ap- 
raškiino parapijos salėje. Pra
džia 3 v. p.p.

TeL ĘVergreen 7-4335

St ephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - BabamuotojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.-

įvyks South Bostone, Municipal saleji 
3vaLpopiet, gruodžio 12, sekmadięnj

Baras,SALE vestuvėms, 
.parengunams, susirin

kimams, etc.

KATALIKŲ SEIMELIS

Nevv Yorko ir jo apylinkių 
lietuvių katalikų seimelis šau
kiamas 1955 m. sausio 16 d. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Visos lietuvių katalikų 
draugijos kviečiamos ir ragi
namos atsiųsti į seūnelį savo 
atstovus. Seimelyje bus svars
tomi šios apylinkės visuomeni
niai ir kiti reikalai, rūpimi ka
talikams. Seimelin ketina at
vykti ALRK Federacijos C. 
Valdybos atstovas ir žymūs 
katalikų visuomenės veikėjai. 
Seimelio pradžia 2 vai. p. p., 
darbotvarkė bus paskelbta vė
liau.

S T E P H E N 
LAIDOJIMO IŠTAIGA, z 

INC.
2M1 Pftkin Avė., Brooklyn 

133-2* Ctom B*y Blvd 
Ozone Park, L. L, N. Y.

Siunčiu $.................... ir pražau siuntinėt! DARBININKĄ kaip mano
kalėdinę dovana:

BBOOKL.YN 2S, N. Y.
SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Muaeum arba Franklin Avė., 

BMT—Botanic Garden (Eastera Parkway).
Valandos pagal susitarimą. Telef. UL. 7-SSS2

Skambinti 630—8 vai. vakaro, Seštad. 9—11 vai. ryto.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraują vidurių ir kitų ligų gydytojas 
ApBtaepmaa ir kraujo tyrimą* 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje
128 E- 88th STREKT NETO YORK CITY

Viri LezingtoD Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
H visur. Atskiri Mūkimo kambariai vyrams ir moterims.

Lietuvių Studentų Sąjungom
N?w Yorko skyriaus susirin

kimas šaukiamas ateinantį 
sekmadieni, gruodžio 12 d., 12 
vai. Apreiškimo parapijos salė
je. Programoje aktuali paskai
ta, pranešimas iš visuotinio 
studentų suvažiavimo ir eina
mieji reikalai. Visi studentai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

B C K T IKRAS . kad nerasi geresnės dovnnai nž ' ’ i 
DARBININKU. Tai dovana, kuri du kartas savaitėje ta- |; 
ve primins tavo draugiri. p

Užsakyk DARBINIKĄ savo draugams ar giminėms, j1 
kurie ‘jo dar neskaito; užsakyk kaip kalėdinę dovaną, i! 
DARBINIKAS šia proga daro didelę nuolaidą: " . i ►

Giedojo kalėdines p&Taaes
Šv. Petro parapijos choras, 

vadovaujamas komp. Jeronimo 
Kačinsko, gruodžio 4 d. Boston 
Common parke giedojo Ue t uv iš
kas kalėdines giesmes: Betlie
jaus prakartėlė ir Berneliai 
kelkitės — J. švedo. Paskubė
kit piemenėliai — J. 2 levi- 
čiaus ir L’nksmą giesmę, Gul 

'šiandieną, Tyliąją naktį, Svei
kas Jėzau gimusis — J. .Nau
jalio.

brinko naują valdybą
Šv. Petro par. choras sekan

tiems metams išrinko naują 
valdybą, kurią sudaro pirmi
ninkė P. Overka, sekretorius 
J. Starinskas, iždininkas T. 
Valys ir reikalų vedėjas — H. 
Čepas.

Kunigų suririnkhnas
Lapkričio 26 d. Cambridge 

lietuvių par. klebonijoje įvyko 
Anglijos provincijos lietuvių 
Kunigų Vienybės susirinki
mas, kuriame dalyvavo 23 ku
nigai. Susirinknno metu buvo 
išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninkas: prel. Pr. Juras, vice- 
pirm. kun. V. Martinkus, sekr.' 
kun. V. Paulauskas.

Rengiamasi Vasario 16 
minėjunni

Lapkričio 26 d. Cambridge 
lietuvių parapijos klebonijoje 
įvykusiame N. Anglijos lietu
vių* kunigų susirinkime kleb. 
kun. Pr. Virmauskfe įnešė 
mintį, kad ateinančių metų Va
sario 16 būtų minima bendrai 
ir didinga, kad 4r kitos tautos 
galėtų žinoti, kas yra Lietuva 
ir kas, lietuviams yra Vasario 

M. D. 16. Susirinkimas iškeltą

Km užsako nuo KaM^ 8d Kalėdų 
vienam asmeafiii, moki ? $5.

Kas nšniFih dviem asmenim, už antrą! moka 84.

Kas užsako S asmenim, už tretįjį moka tiktai $3

Kviečiame mielus DARBININKO skaitytojus pasinaudoti 
šiuo dideliu papiginimu.

668 Gnnd Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

—jtmbb
■ "H

......... ......................v...................... ... ....................

vardas, pavardė , ' adresas

k ' . - x • .


